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O conceito de marketing de afiliação surgiu muito antes do mundo 
globalizado e conectado que conhecemos hoje. Quando um comércio 
de bairro oferece descontos a clientes que indiquem o negócio a amigos, 
isso é um excelente exemplo de Marketing de Afiliados “Old-School” ou 
“offline”. No entanto, foi no contexto online que o modelo se destacou por 
oferecer algo que os comércios físicos não tinham como fazer: trackear 
(ou acompanhar) a origem da negociação para saber se houve uma indi-
cação e, em caso positivo, recompensar o responsável pela mesma.   

Mercado de afiliados caminha para um 
novo e mais justo modelo de remuneração

Com a pandemia, a tecnologia se tornou a única forma de muitas 
empresas continuar operando. Logo, a demanda por esses profissionais 
– que já era alta – ficou ainda maior. Mesmo formando mais de 46 mil 
profissionais por ano, esse número está longe de ser suficiente. Como 
consequência, esses profissionais estão escolhendo seus empregos, 
fazendo com que as empresas precisem se esforçar muito mais para 
se tornarem atraentes.  

Como tornar uma empresa mais atraente 
para profissionais de tecnologia?

Muitas das tendências e previsões em todas as áreas do ano passado 
foram interrompidas quando, com a pandemia, 'imprevisibilidade' acabou 
por ser a tendência mais comum. No entanto, olhando para trás, anali-
sando como as empresas e clientes adotaram novos comportamentos e 
expectativas em 2020, é possível prever as tendências de atendimento 
ao cliente para o futuro. De acordo com Anand Venkatraman, VP de Par-
cerias Globais da Freshworks, existem oito tendências no atendimento 
ao cliente que podem ser esperadas.  

As oito principais tendências para o serviço 
ao cliente

Embrapa Solos (RJ), Firjan SENAI e Sistema CNA/Senar lançam, 
hoje (26), o “SoilsPlay: o agro entrou no jogo”, projeto inovador que 
agrega duas das maiores cadeias de valor do mundo dos negócios: o 
agronegócio e a indústria de jogos digitais. Startups e empresas de-
senvolvedoras participarão da chamada pública e serão desafiadas a 
apresentar propostas de games, que contemplem aspectos técnicos, 
capacitação e possíveis simulações de cenários, de maneira lúdica e 
atrativa. Os temas são baseados nas vertentes de sistemas integrados de 
produção, serviços ecossistêmicos, mercado de carbono, recuperação 
e conservação de solos e experiência do consumidor. O lançamento 
do projeto será às 19h em live no canal da Embrapa no YouTube pelo 
link https://youtu.be/9188PnAZrkc. Poderão participar acadêmicos 
ou profissionais de diversas áreas de conhecimento, organizados em 
equipes de empresas ou startups.   

Game para o agronegócio

Foto de Christina Morillo no Pexels

Negócios em Pauta

Segurança da Edificação
Não se discute a importância de uma edificação bem feita. Casas, 

edifícios, indústrias, estabelecimentos comerciais, escolas, estádios, 
hospitais, pavimentos, pontes e demais obras precisam oferecer dura-
bilidade e segurança. O sucesso de uma construção se dá em diferentes 
etapas: projeto civil e arquitetônico corretos, produtos de marcas de 
qualidade e certificadas, instalações elétricas bem dimensionadas e 
profissionais capacitados que monitorem das configurações básicas do 
projeto à finalização da obra. Na data em que se comemora o Dia do 
Construtor (26 de março), a fábrica de materiais elétricos Tramontina 
destaca a importância de contar com este profissional para conduzir 
e supervisionar o canteiro de obra.     Leia a coluna completa 
na página 3
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News@TI

Aruba promove evento online e gratuito sobre 
inovação na Borda Inteligente

@A Aruba, uma empresa da Hewlett Packard Enterprise (HPE), 
promove nos dias 13 e 14 de abril a edição online e gratuita do 

seu principal evento de inovação, o Atmosphere'21, com o tema "Your 
Journey. Your Edge". A inscrição é gratuita e as palestras serão realizadas 
em inglês. Profissionais de tecnologia, executivos e demais interessados 
em tendências poderão participar de uma experiência imersiva sobre as 
novidades globais de redes com foco na Borda Inteligente (Intelligent 
Edge) e saber mais sobre como obter melhores resultados de negócios 
a partir dos dados gerados. Entre os palestrantes estão o presidente e 
fundador da Aruba, Keerti Melkote, e o CTO Partha Narasimhan. Os 
profissionais de TI poderão ainda participar de sessões demonstrativas 
com exemplos de insights gerados a partir da inteligência artificial, as 
mais recentes soluções da borda à nuvem e sobre como desenvolver 
uma rede apta ao trabalho remoto, entre outros temas. As inscrições 
devem ser feitas em www.arubanetworks.com/br/atmosphere/.   
Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.arubanetworks.com/br/atmosphere

Antes mesmo da pandemia e 
da necessidade do isolamento 
imposta pela Covid-19, já vivíamos 
mudanças significativas no 
comportamento do consumidor e 
do internauta.

O mundo vive a realidade da indústria 4.0 
há pelo menos cinco anos, quando o 

poder de convencimento de quem vende foi 
deixando lentamente de ser pura questão de 
habilidade, enquanto o consumidor ganhava 
autonomia e acessibilidade nas redes sociais.

Com um consumidor exigente, imediatista 
e ávido por informação, as formas de comprar 
evoluíram para outro patamar. Percebeu-se 
então que o discurso das empresas precisava 
de consistência, ou não seria mais ouvido 
por ninguém. Finalmente a comunicação 
deixava de ser unilateral para tornar-se mais 
democrática, ganhando status de diálogo.

Essas mudanças de comportamento le-
vantaram uma importante discussão entre 
os especialistas: seria o fim dos sites? Afinal, 
qual seria o papel dessas ferramentas em um 
mundo que não tem mais espaço para mo-
nólogos? Antigamente, acreditava-se que ter 
presença na Internet significava desenvolver 
um site institucional. 

Eram espaços que tinham a proposta de 
funcionar como um cartão de visitas (que por 
sinal se tornaram dispensáveis hoje), repletos 
de textos adjetivados e informações sobre 
produtos no formato de “bandeja”, como 
se o cliente fosse capaz de selecionar qual 
item se encaixa melhor às suas necessidades 
apenas por ler aquele material. 

Em um cantinho da página, havia um 
botão de contato no qual o visitante po-
deria preencher um formulário e aguardar 
pacientemente pelo retorno – que poderia 
demorar dias. Hoje, o cenário mudou: ter 
presença na Internet significa muito mais 
do que ditar informações a respeito de uma 
marca. É preciso oferecer uma jornada do 
conhecimento; estas informações têm que 
estar interligadas a outras estratégias, de 

Últimos suspiros dos sites institucionais

forma que possam de fato encontrar seu 
público-alvo e possibilitar interação. 

É como se o site institucional fosse apenas 
um ramo de uma árvore imensa e caudalo-
sa; para sobreviver, ele necessita de outros 
troncos que lhe entreguem recursos para 
fazê-lo cumprir sua mera função de cartão de 
visitas.Há muito tempo, o brasileiro prefere 
os dispositivos móveis do que os desktops, e 
esta é uma das razões pelas quais a estratégia 
de vendas não pode ser resumida a um site. 

Uma pesquisa divulgada em 2018 pelo 
IBGE apontou que, entre os brasileiros 
com acesso à internet, 69% usam o celular. 
Além disso, estamos no auge dos aplicativos, 
tanto que atualmente se tornou obrigação 
construir sites responsivos, pensados para 
exibir o conteúdo em todos os tamanhos 
de dispositivo. Isso já mostra como os sites 
perderam espaço na área comercial e como 
é importante pensar em alternativas para 
fisgar o consumidor (que aliás recebe uma 
avalanche de informações todos os dias).

O consumidor de hoje é orientado a da-
dos, testes e experimentações. Ele busca 
entender melhor como pode solucionar 
suas necessidades antes de tirar o cartão de 
crédito do bolso. Ele quer ter segurança de 
que, entre todas as possibilidades ofertadas, 
ele está fazendo a escolha certa. O mercado 
de hoje já oferece essas alternativas. Existem 

diversas soluções criativas que proporcionam 
uma jornada do conhecimento – inclusive de 
maneira gamificada – atraente, descompli-
cada, interessante e que fazem jus ao papel 
de atração no funil de vendas. 

Elas estão por toda parte: Facebook, Ins-
tagram, blogs, Whatsapp, Telegram e muito 
mais. E, com seus discursos humanizados e 
personalizados podem ainda ser utilizadas 
para levar tráfego para sites institucionais, 
caso essa seja a estratégia do cliente. O 
que as empresas precisam entender é que 
o site institucional não representa uma es-
tratégia de vendas por si só; ele precisa de 
complementos mais aderentes à realidade 
do consumidor 4.0 para que seja realmente 
útil e desempenhe uma função. 

Caso contrário, ele será somente uma 
fachada, um outdoor pelo qual as pessoas 
passam, mas sequer prestam atenção. Se 
os sites institucionais deixarão de ser de-
senvolvidos? Esta é uma pergunta difícil 
de responder. Mas com a velocidade da 
informação e as mudanças frenéticas que 
a sociedade vem vivendo hoje, é possível 
que qualquer dia desses surja um cartão de 
visitas mais eficaz. 

Talvez, seja uma questão de tempo.

(Fonte: Marcus Taccola é CEO da startup InfoGo - 
www.infogocorporate.com.br).
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As sEIs PRIORIDADEs NAs PAuTAs 
DOs CONsELhOs DE ADMINIsTRAçãO

    Leia na página 6

O MOMENTO REQuER AINDA 
MAIs ATENçãO POR PARTE 
DO COLEgIADO

Abolida a pena de morte 
O estado da Virgínia se tornou o pri-

meiro estado do sul dos Estados Unidos 
a abolir a prática da pena de morte. A 
medida foi ratificada pelo governador 
Ralph Northam após o projeto ser apro-
vado pelo Legislativo. A penitenciária de 
Greensville abrigou a "câmara da morte" 
do estado onde executou 102 pessoas 
entre 1991 e 2017, quando as mortes 
foram suspensas. O estado era conside-
rado o segundo que mais aplicava a pena 
capital entre os condenados, ficando 
atrás apenas do Texas. Estima-se que 
mais de 1,4 mil pessoas foram mortas 
pelo Estado desde 1600 (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/as-seis-prioridades-nas-pautas-dos-conselhos-de-administracao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-26-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-26-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-8-principais-tendencias-para-o-servico-ao-cliente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-tornar-uma-empresa-mais-atraente-para-profissionais-de-tecnologia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mercado-de-afiliados-caminha-para-um-novo-e-mais-justo-modelo-de-remuneracao-2/
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OpiniãO
Futuro das contratações: 

estou atraindo 
ou retraindo talentos?

Você já deve ter 
escutado que o 
processo seletivo de 
uma empresa é o 
espelho que reflete 
o sucesso ou não da 
marca empregadora. 

É na primeira ligação, 
e-mail ou mensagem 
privada no LinkedIn 

que se inicia o relaciona-
mento de confiança e em-
patia entre os dois lados 
interessados e, certamente, 
a primeira impressão ficará 
marcada no candidato. Se 
a abordagem for boa, será 
transmitida e retransmitida 
de forma orgânica, ou seja, 
sem muito esforço. Se for 
ruim, a premissa acima será 
a mesma.  

Candidatos são embaixa-
dores de marcas. E aí está 
o grande pulo do gato: a 
experiência do candidato 
deve ser a melhor possível, 
a mais marcante, a mais 
intensa que ele já viveu. É 
nessa relação inicial que se 
perpetua a cultura daque-
le lugar, como a empresa 
trata seus funcionários, os 
valoriza em suas práticas. 
Essa deveria ser a primeira 
e mais relevante preocu-
pação das corporações e 
muito mais que apenas uma 
tarefa do RH. 

Com o trabalho remoto, 
a distância precisa ser en-
curtada de alguma forma 
e não alongada. Empresas 
precisam estar próximas, 
ter claro e definido em que 
patamar querem chegar e 
estar em 2021, que tipo de 
profissionais querem ter 
no negócio. É importante 
revisar a forma como estão 
comunicando os valores, 
como anda o onboarding 
(integração) com os fun-
cionários novos na casa e 
como está sendo a abor-
dagem para chegar nesses 
candidatos. 

Será que não existe um 
caminho melhor e mais efi-
caz? Como está a minha taxa 
de adesão nas vagas? Tem 
mais desistências do que 
interessados nos processos? 
Isso é um bom termômetro. 
Reescrevo novamente aqui 
o título desse artigo “Estou 
atraindo ou retraindo ta-
lentos”? Essa é a pergunta 
ouro que todo profissional 
de recrutamento deveria 
fazer todos os dias. 

Revisitar antigas fórmulas 
e métodos tradicionais de 
R&S, visando otimizá-los, 
é um exercício poderoso 
de inspiração para melho-
rar processos, abordagens, 
feedbacks, desconstrução 
de falas prontas e melhorar 
a própria jornada do candi-
dato. Pesquisa do LinkedIn 
mostrou que 83% dos talen-
tos dizem que uma experi-
ência de entrevista negativa 
pode mudar a sua percepção 
sobre um cargo ou empresa 
que eles gostavam.

Ter uma boa experiência 
com o candidato vai garantir 
um relacionamento mais 
próximo com os talentos 
que passam pelo processo, 

mantendo-os engajados e 
diminuindo as chances de 
desistirem entre as etapas. 
No entanto, apesar de saber 
disso, muitas empresas 
ainda têm dificuldades em 
proporcioná-la, principal-
mente devido ao alto fluxo 
de talentos no funil. 

A urgência em fechar 
vagas pode fazer com que, 
em alguns momentos, o time 
de recrutamento esqueça 
que do outro lado da tela 
tem pessoas. E esse é um 
erro muito comum que 
pode gerar consequências 
negativas e duradouras para 
a empresa. Do lado do candi-
dato, é importante ter metas 
claras de onde quer estar, 
rememorar como tem sido 
notado nas redes, de que 
forma tem se apresentado 
e se “vendido”. 

As empresas estão de olho 
o tempo todo nos talentos, 
principalmente os que tive-
ram partes da sua trajetória 
em startups da nova econo-
mia. Se você está em uma 
empresa de crescimento 
acelerado, é bem provável 
que seu perfil esteja na lista 
de profissionais prioritários. 

Do contrário, os que tra-
balham em empresas tradi-
cionais, o mérito e o valor 
podem estar na criatividade, 
na abordagem e interação 
nas redes. As perguntas que 
surgem agora são sobre o 
futuro: qual a perspectiva 
do recrutamento no pós-
-pandemia? O que as em-
presas precisarão fazer para 
sair na frente na busca pelos 
melhores profissionais? 

É importante analisar o 
que exatamente mudou 
e o que está por trás da 
transição para o modelo 
de trabalho remoto. O que 
muda agora em relação a 
essas vagas é que novas 
possibilidades de contrata-
ção aumentam a oferta de 
candidatos. Isso porque o 
modelo de trabalho remoto 
permite a contratação de 
profissionais de qualquer 
parte do Brasil, aumentando 
o rol de talentos que podem 
ter fit com as empresas. 

No entanto, essa é uma 
realidade que passa a fun-
cionar para milhares de 
empresas, dos mais diversos 
setores, o que significa que 
agora existem ainda mais 
corporações "lutando" por 
talentos qualificados por 
todo o Brasil, aumentando 
a concorrência de forma 
expressiva. Antes de pensar 
em tudo isso e promover 
essa transformação digital 
no recrutamento, faz-se 
necessária uma mudança de 
mentalidade interna. 

Existem diversos be-
nefícios em proporcionar 
uma boa experiência do 
candidato, que vão muito 
além de uma percepção ou 
feedbacks positivos dos ta-
lentos. Por outro lado, uma 
experiência negativa pode 
trazer diversos malefícios. 
Pense nisso.

(*) - É cofundadora e CEO da Intera, 
hrtech de recrutamento digital. A 

especialista chegou a empreender o 
primeiro marketplace de aluguel de 

itens no Brasil.

Paula Morais (*) 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Passado um semestre, Talita irá concluir o curso e, entre os dias 12 e 
16 de abril, poderá participar do hackathon organizado pela Laboratória 
a fim de conectar as estudantes com o mercado de trabalho. Em sua 
quinta edição, o Talent Fest é um evento em que as graduadas, divididas 
em squads, devem resolver desafios propostos em aproximadamente 
30 horas, por diferentes empresas. É um momento de grande emoção 
para as graduadas por ser uma oportunidade única de mostrar tudo que 
aprenderam nos últimos seis meses de curso. 

TradeMap e Pearson anunciam parceria para 
projetos de educação sobre o mercado financeiro

@O TradeMap, maior hub do mercado financeiro brasileiro, e a 
Pearson, maior empresa de aprendizagem do mundo, estão juntos 

para democratizar o conhecimento do mercado financeiro e formar cada 
vez mais novos investidores. A parceria, que terá como foco a criação 
de conteúdos especializados para desmistificar o universo de informa-
ções do mercado de investimento, estreia no dia 18 de março, com o 
lançamento do curso Investindo na Prática, disponível gratuitamente 
na plataforma da Pearson Next, no link https://pearsonnext.com.br/
trademap/trademap/investindo-na-pratica. O conteúdo foi pensado 
para todos os públicos, principalmente para quem está iniciando no 
mundo dos investimentos e deseja se fundamentar com conteúdo direto 
e objetivo. As aulas ficarão disponíveis por três meses.

ISH Tecnologia identifica vazamento de mais de 
900 mil senhas

@A ISH Tecnologia, empresa de capital 100% nacional, líder nos 
segmentos de cibersegurança, infraestrutura crítica e nuvens 

blindadas, identificou no início desta semana a disseminação de um 
novo trojan do tipo Password Stealer que infectou centenas de milhares 
de vítimas no Brasil por meio de uma campanha de spear phishing que 
usa e-mails de boleto atrasado como isca. A descoberta se deu através 
da solução Mantis DRP (Plataforma de Proteção e Monitoramento de 
Riscos Digitais), produto desenvolvido pela companhia que varre a 
internet em busca de informações sensíveis de seus clientes, inclusive 
na deep e dark web. A ISH identificou mais de 900 mil senhas vazadas 
até o momento (https://ish.com.br/).

Hackathon para incluir mais mulheres no 
mercado de tecnologia

@Talita Silva, 28 anos, estava infeliz com sua profissão e não sabia 
qual seria seu próximo passo profissional. A pandemia veio e trouxe 

ainda mais incerteza para a jovem, que, por acaso, acabou conhecendo a 
Laboratória no ano passado. Depois de um longo e concorrido processo 
seletivo, com mais de 4 mil candidatas, chegou a boa notícia: Talita havia 
sido aprovada e, em outubro, começou o bootcamp de seis meses da 
Laboratória no Brasil para se tornar desenvolvedora front-end júnior. 

Youtubers brasileiros terão que pagar 
por ganhos vindos dos EUA

Novidade anunciada pelo Google passa a valer em junho deste ano e para CEO do canal Anima Gospel, André Fellipe, 
tributação pode prejudicar canais menores

A medida ainda não está valendo, 
mas para enviar os dados fiscais ao 
Google, os donos de canais fazem 
isso pelo formulário do AdSense. 
Basta clicar no botão Pagamentos, na 
sequência Gerenciar Configurações, 
Perfil para Pagamento e depois em 
Editar (ícone de lápis) que fica ao 
lado de Informações de Impostos. O 
Google vai indicar se existe algum 
valor a ser deduzido por rentabilidade 
proveniente dos EUA. Vale lembrar 
que os ganhos de usuários de outros 
países não serão tributados.

Segundo a própria plataforma, no 
Brasil existem mais de 1,8 mil canais 
com mais de 1 milhão de inscritos. 
A tributação vai seguir as seguintes 
regras: 15% sobre ganhos nos EUA 
(criadores que forneceram dados e 
estão em países com acordo fiscal 
com os EUA); 30% sobre ganhos nos 
EUA (criadores que forneceram dados 
e estão em países sem acordo fiscal 
com os EUA – é o caso do Brasil) e 
24% sobre ganhos em todo o mundo 
(criadores que não forneceram dados 
até 31 de maio de 2021).

A partir de junho deste ano, donos 
de canais do Youtube, fora dos 
Estados Unidos, deverão pagar 

parte da rentabilidade dos vídeos para 
uma espécie de tributação norte-ame-
ricana. Trata-se de uma determinação 
do Internal Revenue Service (IRS) 
-  equivalente à Receita Federal. Serão 
cobrados até 30% do valor proveniente 
de usuários nos EUA.

A mudança, que também vai afetar 
os brasileiros, já está sendo preparada, 
e para isso, os donos de canais devem 
apresentar algumas informações ao 
AdSense, até o dia 31 de maio. 

Dono de um dos maiores canais do 
Youtube no Brasil, o animador André 
Fellipe, do Anima Gospel, acredita que 
a medida possa atrapalhar os canais 
menores e iniciantes.

“A rentabilidade no Youtube depende 
de uma série de fatores, e, independen-
te do segmento do canal, todo mundo 
sabe como é difícil começar a ganhar 
dinheiro com os vídeos, sobretudo no 
exterior. Acredito que, mesmo que faça 
parte da lei, a medida pode prejudicar 
um pouco os canais que estão come-
çando a ter visibilidade fora do Brasil”, 
pondera o animador e CEO do canal que 
já conta com mais de 1,3 milhão de se-
guidores, incluindo norte-americanos.

Acervo e banco de imagens/MF Press Global

Com os comércios fechados em 
diversas capitais do país, devido à se-
gunda onda da Covid-19 e o aumento 
exponencial de infectados, os empre-
endedores que esperavam começar a 
normalizar as atividades estão enfren-
tando um cenário adverso. Segundo o 
Grupo BITTENCOURT - consultoria 
especializada no desenvolvimento, 
gestão e expansão de negócios - os 
consumidores já habituados à con-
veniência de fazer compras pela 
internet, agora clamarão por mais 
proximidade com as marcas.

“O isolamento social, alinhado com 
os novos hábitos do consumidor, deve 
aumentar a necessidade de humani-
zar as vendas, trazendo a proximida-
de com a marca que se vê nas lojas 
físicas. O live-commerce, sucesso no 
mercado chinês, vem ganhando muita 
relevância no Brasil e será a grande 
tendência de 2021 por ser um formato 
mais eficiente do que o e-commerce 
tradicional, uma vez que o público 
tem a real sensação de entrega de 
conteúdo que são criados por espe-
cialistas ou por influencers. “Embora 
o e-commerce ofereça comodidade 
para os compradores, muitos ainda 
preferem a interação humana e a 
personalização fornecidas com as 
compras na loja e o live commerce 

E-commerce deve passar por processo de humanização 
para fidelizar clientes, aponta consultoria

vivo de vídeo fornece o elemento de 
estar presente, no momento, o bate-
-papo cria a conexão entre o host e 
o espectador, mas também o envolvi-
mento entre os outros espectadores”, 
explica a especialista.

Vendas de portas fechadas
Num cenário em que as lojas ficarão 

fechadas, o formato não só aproxima 
o consumidor, como também é uma 
a solução para manter as vendas e 
a relevância da marca no mercado. 
Algumas marcas têm usado as lojas 
como cenário para a construção da 
live, transformando-a em uma espécie 
de showroom. “Adaptar os modelos de 
vendas e utilizar todas as ferramentas 
existentes a favor do negócio não é 
uma escolha, mas sim uma questão de 
sobrevivência do negócio”, conclui a 
CEO do Grupo BITTENCOURT.

Algumas plataformas brasileiras já têm 
olhado para este modelo e apostado na 
integração das lives com o e-commerce da 
marca, para facilitar o processo de compra 
e trazer resultados mais efetivos do que 
a publicidade tradicional. É o caso da 
Stream Shop, pioneira e a maior startup 
do país especializada em live-commerce, 
que traz em sua bagagem clientes de de 
peso como Natura, L'oréal e Ambev e 
espera crescer cinco vezes em 2021.

entrega isso”, pontua Lyana Bitten-
court, CEO do Grupo BITTENCOURT.

As interações são reais e a construção de 
vínculo com a marca é espontânea. Todo 
o processo de conversão de vendas acaba 
sendo em tom de conversa, um bate papo 
extremamente pessoal, emocional, con-
vincente. “A pessoalidade faz com que os 
participantes sintam como se estivessem 
construindo em conjunto e influenciando 
o processo todo – e realmente estão, pois, 
ao compartilhar suas percepções em real 
time eles podem interferir seja num even-
to aberto ao público ou numa consultoria 
one to one. Enquanto a transmissão ao 

A
I/G

ru
po

 B
IT

TE
N

C
O

U
R

T

Lyana Bittencourt



www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 26 de março de 2021Economia 3

D - Programa Estágio 
Com o intuito de apostar em novos talentos e promover ainda mais 
inovação, diversidade e desenvolvimento dentro da Companhia, a Mi-
nerva Foods, líder em exportação de carne bovina na América do Sul, 
anuncia a abertura de inscrições para o seu Programa de Estágio 2021, 
Seja + Minerva. Os estagiários aprovados contarão com uma jornada 
de desenvolvimento que envolve treinamentos, workshops, mentoria e 
projetos, onde poderão aprender e se desenvolver em áreas específicas 
da Companhia. Os interessados precisam ter disponibilidade de 30 horas 
semanais para o estágio. O processo seletivo ocorrerá de maneira remota 
e os aprovados serão convocados para admissão, iniciando em maio. 
Interessados devem se inscrever por meio do site: (www.minervafoods.
com/estagio2021).

E - Movimentação no Varejo
Sobre o anúncio de compra do Grupo BIG pelo Carrefour Brasil, 
Abilio Diniz, Presidente do Conselho de Administração da Península 
Participações, afirmou que “Em mais de seis décadas atuando no 
varejo, posso dizer que este é um dos movimentos mais importantes 
na história do mercado brasileiro. Já era fã do Carrefour desde que 
era seu concorrente, e a aquisição do Big permitirá à companhia 
oferecer mais serviços de qualidade em mais regiões do país num 
momento de profunda transformação do setor, que abre muitas 
oportunidades. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e 
contribuir, como conselheiro e acionista relevante, para o crescimento 
do Carrefour no Brasil”.

F - Queijo do Marajó
O queijo de búfala produzido na Ilha do Marajó, no Pará, recebeu o 
registro de Indicação Geográfica na modalidade Indicação de Pro-
cedência. O registro, concedido pelo INPI, permite que o nome da 
região geográfica do Marajó seja utilizado oficialmente na iguaria, 
atrelando qualidade e reputação a esse produto premiado em concur-
sos nacionais e internacionais. O queijo também é primeiro produto 
da região Norte a receber o Selo Arte. A tradição no uso do leite 
de bubalina para fazer o queijo remonta ao final do século XIX e o 
início do século XX, quando houve o aumento do rebanho de búfalos 
na região e o leite da então nova espécie tornou-se matéria-prima 
para os produtores locais, em sua maioria portugueses e franceses. 
Com esse reconhecimento, o produto é identificado como um queijo 
artesanal tradicional brasileiro, permitindo a sua comercialização 
em todo o país.

A - Plantas Solares
A TIM, em parceria com Enel X Brasil, linha de negócio do Grupo Enel 
dedicada a produtos inovadores e soluções digitais, anuncia o início 
das obras para construção de duas novas usinas solares. O projeto está 
em desenvolvimento desde abril de 2020 e contará com mais de 24 mil 
painéis solares localizados em Ibititá e América Dourada, na Bahia. 
Este é o maior projeto de geração de energia para um cliente Enel X na 
América Latina, e terá capacidade de 9,919 MWp, evitando a emissão de 
aproximadamente 13.360 toneladas de CO2 na atmosfera anualmente. 
As usinas estarão disponíveis para a TIM por um período de 15 anos, 
conforme o modelo de negócio fechado, e vão atender a 716 sites (an-
tenas) da empresa na área de concessão da Coelba. A expectativa é de 
que as plantas estejam em operação no segundo semestre deste ano 
(www.tim.com.br).

B - Pagamento de Conteúdo
O Google firmou uma série de novos acordos com editoras e empresas 
de comunicação da Itália para o pagamento pela divulgação de con-
teúdo jornalístico profissional. Entre os que firmaram o pacto estão 
RCS Media Group, Il Sole 24 Ore, Gruppo Monrif, Caltagirone Editore, 
Il Fatto Quotidiano, Libero, Il Foglio, Il Giornale, Il Tempo, Ciaope-
ople, Edinet, Gruppo Corriere, Citynews e Varese Web. Os acordos, 
firmados individualmente, permitirão o pagamento aos editores por 
conta dos conteúdos publicados pelo “News Showcase” e, conforme 
nota da empresa de tecnologia, levam em consideração os direitos 
previstos no Artigo 15 da Diretiva Europeia sobre direitos autorais. 
Os moldes são os mesmos firmados pela companhia norte-americana 
na França e na Austrália.

C - Oportunidade para Startups
Encerra-se hoje (26) o prazo de inscrição para as startups brasileiras 
interessadas em criar conexões para o crescimento e desenvolvi-
mento do seu negócio, incluindo acesso a fundos de investimentos 
internacionais, conhecimento e go to market para a Espanha, através 
do Startup OLÉ-BRASIL’21. O evento, que conta com o apoio da 
Softex para a sua realização, ocorrerá virtualmente nos dias 22 e 
23 de abril. Ao se inscrever, as startups brasileiras contarão com 
benefícios como acesso a reuniões “one-to-one” de matchmaking 
com diversos investidores e corporações internacionais, partici-
pação em competição de pitch e acesso à plataforma exclusiva 
de networking do evento. Mais informações e inscrições, acesse 
(https://lnkd.in/eY_kpae).

G - Vagas Diversas
A Sotran, logtech líder do setor de transporte rodoviário de cargas para o 
agronegócio, acaba de anunciar a abertura de 51 vagas para as áreas admi-
nistrativo/financeiro, logística, marketing, operações, tecnologia, recursos 
humanos/treinamento e cultura. As vagas são para diferentes regiões, como 
Paraná, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Minas 
Gerais, para os cargos de analistas de ativos, especialista de controladoria, 
auxiliar e coordenador administrativo, coordenador de logística pleno e sênior, 
embarcador externo júnior e pleno. A empresa, que é natural de Londrina, 
conta 19% do time formado por mulheres, tendo dobrado o número de 
mulheres contratadas nos últimos anos, saltando de 60 profissionais para 
93, um crescimento de quase 50% quando comparado aos anos anteriores. 
Inscrições e mais informações: (https://jobs.kenoby.com/sotran).

H - Prevenção a Fraudes
A Serasa Experian anunciou a aquisição da BrScan, empresa com atuação no 
segmento de verificação de documentos de identificação pessoal, com amplas 
capacidades de tecnologias de validação de documentos e um abrangente 
banco de dados de fraudadores, para expandir seus negócios no mercado 
de Identidade & Fraude no Brasil. Líder na América Latina em serviços de 
informação para tomada de decisão de crédito, a Serasa Experian também 
oferece ao mercado brasileiro soluções inovadoras para autenticação de 
identidade e prevenção à fraude, em linha com o foco estratégico da Expe-
rian globalmente. A BrScan é um dos players no ecossistema de prevenção 
à fraude e onboarding, com larga experiência e com excelente conjunto de 
dados, recursos, tecnologias e soluções neste segmento.

I - Atendimentos Específicos
Pensando em facilitar a rotina de quem está em casa e precisa de atendi-
mentos específicos, chegou a MyConsultor, plataforma de teleatendimento 
e teleconsultoria, que aproxima profissionais liberais, como médicos, advo-
gados, psicólogos, engenheiros, arquitetos, comunicadores, entre outros, 
de seu público. Através da plataforma  é possível alcançar pessoas de todo 
Brasil que estão em busca de consultoria sem sair de casa. A empresa 
oferece uma equipe especializada em marketing digital com todo suporte 
para conectar os profissionais aos clientes. Além disso, dependendo do 
plano contratado, o profissional terá um site personalizado para mais 
visibilidade do seu trabalho Saiba mais: (https://myconsultor.com.br/).

J - Ajuda para Recomeçar 
Os divórcios em São Paulo movimentaram o terceiro maior volume de 
processos julgados nas varas de primeira instância paulistas em 2020, 
primeiro ano da pandemia da Covid-19. Foram 53 mil casos só no primeiro 
semestre do ano passado. Mas enquanto muitos continuam chorando, ou-
tros se reinventam e fazem do limão uma limonada. É o caso da empresária 
Calila Matos, que após o fim de seu casamento resolveu criar a plataforma 
Idivorciei, que oferece serviços e soluções para quem passa por um pro-
cesso de separação. O Idivorciei oferece a orientação de especialistas em 
dez áreas prioritárias: saúde emocional, assessoria financeira, assessoria 
jurídica, carreira profissional, cursos, moradia, bem-estar, viagens, compras 
e relacionamentos (https://www.idivorciei.com.br). 

S o c o r r o !
Eu respeito a direita, 
o centro, a esquerda 
e as possibilidades 
combinatórias das 
três. Atendo a todos 
com hospitalidade

Busco sempre qualifi-
car os serviços que 
oferto para todas as 

pessoas, sem nenhum tipo 
de discriminação. Todos são 
bem-vindos. Meu nome é 
Turismo. Respondo por 8% 
do PIB do nosso país. Em 
âmbito mundial, garanto 
renda para uma em cada 
nove pessoas da popula-
ção economicamente ativa 
(PEA). Por isso, eu ganho 
destaque no ranking mun-
dial dos setores que mais 
geram postos de trabalho. 

Tenho enorme potencial 
para distribuir renda. Infe-
lizmente, minha atividade 
é considerada secundária 
pela maioria das políticas 
públicas, nas instâncias mu-
nicipal, estadual e federal, 
salvo as honrosas exceções. 
Por isso, a extensa rede pro-
dutiva que alimento sofre. 

Agências de viagem emis-
sivas e receptivas, que aten-
dem os mais diversos perfis 
de demanda. Operadoras 
turísticas; companhias aére-
as, rodoviárias e marítimas. 
Resorts, hotéis, pousadas, 
hostels, restaurantes, bares, 
locadoras de automóveis, 
aplicativos de mobilidade 
urbana e o comércio em 
geral.

Artesãos, músicos, produ-
tores culturais, de eventos, 
fornecedores de alimentos 
e bebidas; enfim, os mais 
de 50 setores econômicos 
que são impactados direta 
e indiretamente por mim, 
enfrentam dificuldades im-
postas pela guerra travada 

contra a Covid-19. Ainda 
assim, sou o primeiro a re-
comendar distanciamento 
social, uso de máscara e 
constante higienização das 
mãos, além de adotar os 
mais rígidos protocolos de 
biossegurança. 

Contradição? Não. Ao 
contrário: priorizo o bem
-estar de todos. Vivo de 
pessoas saudáveis e vivas 
na plenitude. No Brasil, 
em especial, vivencio ex-
periências extraordinárias, 
contagiado pela alegria, so-
lidariedade e receptividade 
dos brasileiros; a despeito 
daqueles que, há séculos, 
preferem dar as costas às 
riquezas naturais e culturais 
que possuem.

O Brasil é reconhecido 
mundialmente por ofertar 
aos turistas os mais valio-
sos atrativos naturais do 
planeta. E por ocupar a 8ª 
posição entre os países que 
ofertam atrativos turísticos 
culturais. Apesar disso, em 
2019 o Brasil recebeu a vi-
sita de apenas 6,3 milhões 
de turistas internacionais. 
Ou seja: 4% a menos do ano 
anterior. Com a pandemia, 
tudo se agravou. 

Clamo por sua ajuda, 
cidadã e cidadão brasileiro 
de nascimento e de coração! 
Façam o que está ao alcance 
da nossa competente capa-
cidade de comunicação e 
premiada criatividade para 
divulgar o que temos de me-
lhor, até chegar aos ouvidos 
das autoridades esse apelo 
irrefreável por socorro. Per-
mitam-me sobreviver, para 
evoluir e ser reinventado.

Viva o Turismo no Brasil, 
com responsabilidade!

(*) - É Diretor Geral da Agência Amigo 
e de Comunicação e Marketing 

do Skål Internacional São Paulo e 
voluntário do Movimento Supera 

Turismo Brasil.

Luiz Henrique Miranda (*)

Em termos de trajetória, a projeção para o PIB é de recuo 
moderado ao longo do primeiro semestre.

A projeção consta do 
Relatório de Inflação, 
publicação trimestral 

do BC, divulgado ontem 
(25), e, segundo o órgão, 
“depende da continuidade 
do processo de reformas e 
ajustes necessários na eco-
nomia brasileira, condição 
essencial para permitir a 
recuperação sustentável da 
economia”. “A projeção para 
o PIB é de recuo moderado 
ao longo do primeiro semes-
tre, seguido de recuperação 
relevante nos últimos dois 
trimestres do ano, decor-
rente da redução esperada 
na taxa de letalidade da 
covid-19 e no número de 
internações, com o avanço 
da vacinação”, diz o relatório. 

Para isso, o BC considera a 
manutenção do regime fiscal 
e nova rodada de auxílio 
emergencial, de aproxima-
damente R$ 44 bilhões, com 
pagamentos concentrados 

Só a gasolina subiu 11,18%, mas também houve variações de preços 
do etanol (16,38%), óleo diesel (10,66%) e gás veicular (0,39%).

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da inflação oficial, registrou 
taxa de 0,93% em março, aci-
ma do 0,48% de fevereiro e do 
0,02% de março de 2020. Essa 
é a maior variação de preços 
para um mês de março desde 
2015 (1,24%), de acordo com 
dados divulgados ontem (25) 
pelo IBGE.

Com o resultado, o IPCA-15 
acumula taxas de inflação de 
2,21% no trimestre. A taxa 
trimestral, também conhecida 
como IPCA-E é a maior para 
um primeiro trimestre desde 
2016 (2,79%). No acumulado 
de 12 meses, o IPCA-15 regis-
tra inflação de 5,52%.

Na prévia de março, a 
inflação foi puxada pelos 
transportes, que registraram 
taxa de 3,79%. O compor-
tamento dos preços deste 
grupo de despesas pode ser 
explicado pelas altas dos 
combustíveis (11,63%). Só a 
gasolina subiu 11,18%, mas 
também houve variações de 
preços do etanol (16,38%), 

Aumenta a procura 
das empresas por 
crédito

As solicitações de crédito 
feitas por empresas cresceram 
12,7% em fevereiro na com-
paração com o mesmo mês de 
2020, segundo levantamento di-
vulgado ontem (25) pela Serasa 
Experian. O comércio foi o setor 
que mais buscou empréstimos, 
com uma alta de 15,5% na busca 
por recursos. As empresas estão 
tomando crédito para manter 
o funcionamento dos negócios 
durante a crise gerada pela 
pandemia da Covid-19, explica o 
economista da Serasa, Luiz Rabi. 

“A tomada de crédito com 
finalidade de manter o negócio 
produzindo ou vendendo con-
tribuiu com a alta em todos os 
segmentos”, enfatiza. Por isso, a 
alta é maior no comércio, setor 
mais afetado pelas medidas de 
isolamento social. “O destaque 
de crescimento para o comércio 
pode ser atribuído ao fato de que 
essa área, junto a de serviços, foi 
uma das mais afetadas financei-
ramente desde que a pandemia 
se instalou no país”, acrescenta 
o economista. O crescimento da 
procura por crédito foi maior 
na Região Nordeste (14,3%), 
seguida pela Sul (13,5%), Su-
deste (12,6%), Centro-Oeste 
(10,9%) e Norte (9,9%) (ABr).
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Banco Central reduz projeção de 
crescimento da economia para este ano

A estimativa para a expansão do PIB passou de 3,8% para 3,6%

no segundo semestre, na 
medida em que os efeitos da 
vacinação sejam sentidos de 
forma mais abrangente”. Em 
2020, o PIB fechou o ano com 
queda de 4,1% em razão dos 
efeitos da pandemia.

A expectativa do BC é que 
a vacinação em massa, além 
de oferecer proteção contra 
casos mais leves da Covid-19, 
reduzam significativamente 
o número de casos graves, 
diminuindo a pressão so-
bre o sistema hospitalar e 
permitindo uma reabertura 
mais rápida da economia. 
“Considerando os planos 
de vacinação e a oferta de 
vacinas existentes até o 
momento, espera-se que os 
impactos econômicos sejam 
mais perceptíveis no segun-
do semestre, em especial nos 
serviços presenciais, que 
têm sido mais fortemente 
afetados pela pandemia”, diz 
o relatório (ABr).

no segundo trimestre do ano. 
Entre os fatores para a redu-
ção da projeção, o BC cita 
ainda a “elevada a incerteza 
sobre o ritmo de crescimento 
da economia, sobretudo no 
primeiro e segundo trimes-
tres”, em razão do aumento 
de casos da Covid-19 e de 
novas medidas de restrição 
às atividades. 

“Esse processo de agra-

vamento recente da crise 
sanitária possivelmente 
interrompe ou atrasa a re-
cuperação da atividade eco-
nômica”, diz o relatório. Por 
outro lado, para o BC, uma 
possível reversão da econo-
mia “tende a ser bem menos 
profunda do que a observada 
em 2020, e provavelmente 
seria seguida por rápida 
recuperação, especialmente 

Prévia da inflação oficial fica em 
0,93% em março

óleo diesel (10,66%) e gás 
veicular (0,39%). Outros itens 
de transportes com alta de 
preços foram automóveis novos 
(0,99%), automóveis usados 
(0,30%), seguro voluntário de 
veículo (2,57%), ônibus urbano 
(0,42%) e trem (1,61%).

A alta de preços de 0,71% do 
grupo de despesas habitação 
também teve impacto impor-
tante no IPCA-15 de março. A 
inflação no grupo foi puxada 
principalmente pelo gás de 
botijão (4,60%), gás encanado 
(2,52%) e taxa de água e esgoto 

(0,68%). Os alimentos tive-
ram inflação de 0,12%, mas a 
taxa é inferior à registrada nas 
prévias de fevereiro (0,56%) 
e de janeiro (1,53%).

Apenas o grupo educação 
registrou deflação (queda de 
preços), com uma taxa de 
-0,51% na prévia de março. 
Os demais grupos tiveram as 
seguintes taxas de inflação: 
artigos de residência (0,55%), 
saúde e cuidados pessoais 
(0,24%), despesas pessoais 
(0,10%), vestuário (0,03%) e 
comunicação (0,02%) (ABr). Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br



Banco Central: 
independência

na prática

Na semana passada 
tivemos um aumento 
da taxa de juros 
de 2% ao ano para 
2,75%, um aumento 
considerável e 
previsto por alguns 
operadores do 
mercado financeiro 

Mas o que efetiva-
mente isso quer 
dizer? É importante 

lembrar que uma das mis-
sões principais do Banco 
Central (BC) é a defesa para 
a manutenção do poder de 
compra da população; ou 
seja, o combate à inflação 
no Brasil, que se encontra 
crescente mês a mês. Sob 
essa lógica, o aumento na 
taxa básica de juros da eco-
nomia gera um alerta para 
o mercado de que o BC não 
vai tolerar que a inflação saia 
do controle e possa se tornar 
um problema na economia 
nacional. 

Neste sentido, o próprio 
relatório do COPOM - Con-
selho de Política Monetária 
- foi unânime e informou 
que “na avaliação do Comitê 
uma estratégia de ajuste 
mais célere do grau de es-
tímulo tem como benefício 
reduzir a probabilidade de 
não cumprimento da meta 
para a inflação deste ano, 
assim como manter a anco-
ragem das expectativas para 
horizontes mais longos.”  

Nesse ‘recado’, o BC in-
forma que não vai deixar 
a inflação sair do controle, 
o que na prática tem um 
efeito controverso quando 
analisamos sob o ponto de 
vista macroeconômico. Não 
se pode confundir a missão 
e os objetivos do BC com 
os planos do Ministério da 
Economia. 

A independência do BC 
foi aprovada justamente 
para que ele possa ‘perse-
guir’ o sistema de Metas de 
Inflação, para defender o 
poder de compra do Real, 
independente do que ocorre 
sob o ponto de vista das 
políticas públicas de desen-
volvimento e crescimento 
econômico. 

Entretanto, essa relação 
não é desconectada, pois 
se por um lado um aumento 
da taxa de juros causa uma 
queda na inflação e incen-
tiva a entrada de dólares, 
impulsionando a bolsa para 
cima e a queda da cotação do 
dólar, por outro o aumento 
da taxa de juros causa um 
aumento dos custos de 
financiamentos enquanto 
estimula a ida de recursos 

para o mercado financeiro; 
ou seja, os juros mais altos 
significam menos atividades 
econômicas e mais demora 
quanto à diminuição do 
desemprego. 

Nesse ponto, e pela pró-
pria conjuntura atual, mui-
tas pessoas não conseguem 
entender: se estamos com 
uma economia no campo 
negativo, caminhando para 
recessão, qual é a lógica 
de aumentarmos os juros? 
Entendemos que isso irá nos 
atrapalhar ainda mais. Ora, 
nesse sentido o BC busca 
nos tirar de um momento 
consideravelmente terrível 
sob o ponto de vista econô-
mico, o da “estaginflação”, 
quando se está ao mesmo 
tempo estagnado economi-
camente e com uma inflação 
crescente, tornando a nação 
incontrolável sob as óticas 
financeira e monetária.

Para combater essa pos-
sibilidade, o BC já informou 
que “o Comitê antevê a 
continuação do processo 
de normalização parcial do 
estímulo monetário com 
outro ajuste da mesma mag-
nitude”. Logo, na próxima 
reunião deveremos elevar 
as expectativas para uma 
taxa de 3,5% ao ano, para 
baixar ainda mais a taxa de 
inflação, medida pelo IPCA, 
que hoje já está em 4,5% ao 
ano, a maior desde 2016.

Ao que hoje estamos assis-
tindo é justamente o resul-
tado da Lei Complementar 
179/2021, que livra o BC da 
ingerência do Governo. Já 
assistimos durante o gover-
no Dilma a uma influência do 
Governo Federal junto ao 
BC para realizar sucessivas 
quedas na taxa de juros, 
de maneira irreal, o que na 
prática deixou o Brasil com 
uma taxa de inflação acima 
dos 10% ao ano. 

Apesar de existirem efei-
tos positivos e negativos 
em razão do aumento dessa 
taxa de juros, a decisão do 
BC é correta e segue não 
apenas os melhores padrões 
internacionais de gover-
nabilidade da autoridade 
monetária, mas também é 
considerada benéfica para 
a população, pois permite, 
principalmente, aos mais 
pobres, que o salário seja 
mantido com poder de 
compra de bens e serviços, 
consequentemente garan-
tindo sua sobrevivência em 
tempos tão complexos de 
pandemia. 

(*) - É economista e empresário, 
Doutorando em Relações 

Internacionais na Universidade de 
Lisboa, membro da Chatham House 
– The Royal Institute of International 
Affairs e da Associação Portuguesa 

de Ciência Política.

Igor Macedo de Lucena (*)
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Promover inovação é primordial 
para garantir o sucesso e a sustenta-
bilidade de um negócio atualmente. 
No entanto, a maioria das empresas 
brasileiras ainda tem dificuldade 
de gerar impactos expressivos 
nos seus resultados por meio das 
iniciativas de inovação adotadas. 

É o que constatou a pesquisa 
Transformando Estratégia em Rea-
lidade, realizada pela Falconi, maior 
consultoria brasileira em gestão da 
América Latina. Segundo o estudo, 
70,8% dos respondentes afirmam 
que as inovações geram somente 
impactos marginais nos resultados. 

Esse dado é preocupante para o 
mercado brasileiro como um todo, 
uma vez que a inovação é capaz de 
gerar vantagens competitivas para 
o sucesso e sustentabilidade de 
empresas em mercados cada vez 
mais dinâmicos, acredita Bernardo 
Miranda sócio e head da Falconi 
North America. 

O setor da culinária é amplo e abrange uma vasta 
diversidade de alimentos.

Giovanna Scarparo (*)

A pandemia da Covid-19 forçou muitas pessoas a iniciar 
seu próprio negócio para garantir o sustento e, nessas 
horas, a culinária sempre domina. Independente da crise 
que o país esteja enfrentando, nunca faltam clientes para 
o mercado de alimentos, e hoje ficou ainda mais fácil tra-
balhar no meio, com a ajuda dos aplicativos de entregas. 

Porém, é claro que saber cozinhar bem, mesmo que seja 
essencial, não basta para começar um empreendimento de 
sucesso. O primeiro passo é decidir qual será o segmento 
do seu negócio. O setor da culinária é amplo e abrange 
uma vasta diversidade de alimentos, então é importante 
ter um foco (principalmente considerando que será um 
negócio caseiro, onde somente você irá cozinhar). 

Marmitas, lanches, doces e comidas veganas são ape-
nas algumas das opções disponíveis, então é importante 
avaliar previamente o que você sabe fazer melhor, quanto 
custa para fazer cada prato e qual seria o lucro em cada 
refeição vendida.

Todos sabemos que é preciso gastar dinheiro para ga-
nhar dinheiro, então o investimento não será somente 
com ingredientes. 

Também será preciso adquirir equipamentos adequados 
para dar conta da demanda, como um forno melhor ou 
uma batedeira planetária, por exemplo. Independente 
se você for cozinhar na hora ou deixar porções prontas 
para entrega: é preciso ter equipamentos de cozinha de 
qualidade para conseguir produzir mais em menos tempo.

Depois disso, é hora de avaliar outros pontos importan-
tes para o empreendedor, como fornecedores, formas de 
entrega, embalagens, etc. Como já foi enfatizado no início 
deste texto, hoje em dia, os aplicativos de entregas de 
comida facilitaram muito a vida dos empreendedores da 

Com uma loja virtual é possível fazer com que seu produto 
chegue para muito mais pessoas.

São Paulo, por exem-
plo, retorna para a 
fase vermelha em 

todo o Estado e com o 
adiantamento de feriados 
na capital, e com isso, ape-
nas as atividades essenciais 
ligadas à saúde podem man-
ter o funcionamento. Sendo 
assim, muitos comércios 
precisam fechar as portas 
mais uma vez. 

Em paralelo, uma pes-
quisa realizada pela Criteo 
mostrou que  56% dos 
consumidores brasileiros 
afirmaram que compra-
ram no e-commerce pela 
primeira vez na pandemia, 
e 94% pretendem conti-
nuar comprando nas lojas 
online que descobriram 
no período. Diante desse 
cenário, a  Zettle, fintech 
sueca de gestão e meios 
de pagamento, listou al-
guns motivos para que as 
pequenas e médias empre-
sas comecem a apostar na 
integração das lojas físicas 
com as virtuais para man-
ter suas vendas. 
 1) Sem barreira geo-

gráfica - Com uma 
loja virtual é possível 
fazer com que seu 
produto chegue para 
muito mais pessoas. 
É importante definir a 
logística para que essas 

Por que agora é o momento 
de criar uma loja virtual?

Após um ano de pandemia, quase todos os estados brasileiros voltaram a endurecer as medidas restritivas
commerce e o ponto 
final na decisão de 
compra do consumi-
dor. 

 4) Facilidade para 
anunciar - Lembra 
do gasto de dinheiro e 
tempo que levava para 
imprimir anúncios de 
promoções? E quanto 
desse material que 
não era usado, pois o 
produto ou serviço já 
não estava mais dis-
ponível? Pois é, com 
o anúncio online nada 
disso é  preciso. Basta 
criar um anúncio para 
em poucos minutos ele 
já ser divulgado para 
milhares de pessoas. 
Além de muito mais 
barato, ainda é possível 
atualizar em tempo real 
a campanha conforme 
a saída do produto. 

 5) Integração fácil e 
rápida entre on e 
offline - Após decidir 
criar sua loja virtual, 
é importante escolher 
o melhor sistema de 
integração para o seu 
negócio. E para isso, o 
melhor é contar com 
uma solução rápida 
e eficiente. - Fonte e 
outras informações: 
(https://www.zettle.
com/br/integracoes). 
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transações aconteçam 
e depois, montar um e-
commerce que chame 
a atenção e valorize seu 
produto. As redes so-
ciais são também gran-
des aliadas, pois com 
elas é possível atingir 
um grande número de 
pessoas com pouco 
dinheiro investido e 
independente de sua 
localização. 

 2) Atendimento per-
sonalizado - Com 
ajuda da tecnologia, 
é possível ter acesso 
a dados e pesquisas 
que fornecem o perfil 
do seu consumidor. 
Assim, o investimento 
em produtos e serviços 
que atendam melhor 
quem visita o seu site fi-

cam mais assertivos. É 
possível, por exemplo, 
saber quais produtos 
são os mais procurados 
em determinado dia 
ou período, possibili-
tando ao comerciante 
expandir a oferta e/ou 
variedade. 

 3) Apresentação com-
pleta do produto 
- Outra vantagem é a 
possibilidade de ofe-
recer mais detalhes 
sobre o que se está 
vendendo, por meio 
de uma galeria de 
produtos. Informações 
como tempo de entre-
ga, tamanho, modelo, 
marca, dimensões e até 
vídeos e fotos sobre o 
produto podem ser o 
diferencial do seu e-

Culinária como fonte de renda: o que 
é preciso para começar o seu negócio

área, mas isso também significa pagar uma taxa propor-
cional para cada venda realizada. 

Também existe a opção de você mesmo fazer as entre-
gas, mas isso já exigiria dividir seu tempo entre a cozinha 
e o transporte, então é preciso ponderar tudo isso antes 
de começar a vender. Assim que todos esses detalhes já 
estiverem definidos, é hora de buscar a regularização, 
ou seja, tornar seu negócio legal. Como se trata de um 
microempreendimento, isso pode ser facilmente resolvido 
com a abertura de um MEI, que pode ser feita de forma 
online e totalmente gratuita no site do governo. 

Além disso, para trabalhar com alimentos, também é 
necessário obter uma licença sanitária, que pode ser re-
quisitada na Secretaria Municipal de Saúde mais próxima.

(*) - É Estagiária em Link Builder.

Richard Clark/iStock/reprodução

Empresas não sabem tirar proveito da inovação para geração de valor
Responsável pelo FIVE, mais 

recente solução de gestão da com-
panhia que traz um olhar 360º e 
visa incorporar inovação e susten-
tabilidade à estratégia de negócio 
das empresas, Miranda afirma que 
as empresas precisam se adaptar 
mais facilmente a essa realidade 
para garantir sua saúde financeira 
no longo prazo. “No mundo atual as 
organizações têm seus resultados 
acompanhados de perto por diver-
sos stakeholders e a inovação é peça 
chave para garantir a capacidade 
de adaptação às demandas desses 
públicos”, ressalta. 

Por meio do FIVE, a Falconi visa 
ajudar as empresas a reverter esse 
cenário, incorporando à agenda dos 
CEOs as iniciativas que irão definir 
a sustentabilidade da empresa no 
longo prazo como as inovações e 
ações de ESG (ambiental, social e 
de governança, na sigla em inglês). 
A plataforma apresenta métodos e 

soluções pragmáticas que permi-
tem articular os temas da agenda 
do mercado à geração de valor da 
empresa. 

“Por meio da inovação, com uma 
base tecnológica que utiliza data 
analytics para trazer projeções e 
tendências, e avaliar a agenda de 
impacto social das empresas, ofe-
recemos uma ferramenta sistêmica 

e customizável”, comenta. O FIVE 
funciona como um “chassi” no qual 
a empresa pode “acoplar” as solu-
ções tecnológicas que já possui às 
métricas propostas pela plataforma, 
permitindo que sejam identificadas 
as grandes alavancas de valor que 
geram impacto para a companhia 
e para a sociedade. 

Proporciona também um diag-

nóstico sobre as ineficiências nessa 
entrega de valor. “Nossa missão 
é apresentar aos CEOs e direto-
res como, de forma pragmática, 
o negócio dele pode gerar ainda 
mais impacto financeiro, social e 
ambiental para toda sua cadeia, e 
não apenas seguir os modismos do 
mercado”, afirma Bernardo. 

A Pesquisa Transformando Estra-
tégia em Realidade ouviu 98 CEOs, 
diretores e gestores de 86 empresas 
brasileiras de diferentes setores da 
economia e mostrou ainda que 47% 
das empresas brasileiras não pos-
suem iniciativas estruturadas para 
questões do chamado ESG (ambien-
tal, social e de governança, na sigla 
em inglês) e ainda apresentam pouco 
ou nenhum impacto para a sociedade 
nessas áreas, para além das métricas 
financeiras. Para saber mais sobre a 
pesquisa, acesse: (https://bit.ly/2P-
0Gvuz). - Fonte e outras informações: 
(www.falconi.com). 
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A maioria das 
empresas tem 
dificuldade de 
gerar impactos 
nos resultados 
por meio das 
iniciativas 
de inovação 
adotadas.
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1. Contexto Operacional: A Sociedade tem por objetivos: a) A construção de edifícios com todas as 
suas obras complementares, por conta própria e de terceiros; b) Elaboração de projetos, consulto-
rias, administração e fiscalização das obras e serviços de engenharia civil, com exceção de trabalhos 
de geodesia, obras relativas a rios, canais e as concernentes a aeroportos; c) A compra e venda de 
materiais de construção; d) Condomínio e incorporações; e, e) Demais empreendimentos correlatos. 
Está localizada à Rua Manuel da Nobrega, 1280 - 3° andar - São Paulo, Brasil. 2. Apresentação 
das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Sociedade são preparadas 
de acordo com as normas contábeis estabelecidas pela Lei nº 11.638/07 e suas alterações poste-
riores, bem como pela NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada 
pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade para vigência a partir de 1º 
de janeiro de 2010. 3. Sumário Das Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis 
adotadas pela Sociedade para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis são as 
seguintes: a) Apuração do resultado, receitas, despesas e classificação dos ativos e passivos: O 
resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios e considera os rendimentos, encargos 
e efeitos das variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos 
e passivos, e os efeitos dos ajustes para o valor de mercado, quando aplicável e ajustes a valor pre-
sente, se relevantes. As receitas de contratos das obras são reconhecidas no resultado com base na 
relação percentual apurada entre os custos orçados e correspondentes custos incorridos até a data do 
balanço. São classificadas como receitas antecipadas, no passivo circulante, os valores faturados de 
contratos firmados com Clientes, cuja execução será complementada no exercício seguinte. As receitas 
apropriadas, mas ainda não faturadas, são demonstradas na rubrica Direitos a Faturar. As despesas 
são reconhecidas com observância do regime de competência contábil. Os itens relacionados às obras 
são alocados como custos. As contas a receber de Clientes são demonstradas pelo valor nominal do 
faturamento. Foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa no valor de R$ 765.050,11 
(R$ 281.399,64 em 2019), considerada suficiente para cobrir eventuais perdas. Os demais ativos são 
demonstrados pelo custo de aquisição e/ou aplicação que incluem, quando aplicável, os rendimentos 
e variações monetárias incorridas até a data do balanço. Os passivos são demonstrados pelos valores 
contratados, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas até a data 
do balanço, ajustados a valor presente quando aplicável e relevantes. b) Caixa e equivalentes de cai-
xa: Caixa e equivalentes de caixa estão representados por dinheiro em caixa, depósitos bancários de 
livre movimentação e investimentos temporários de liquidez imediata, cujos resgates apresentem riscos 
insignificantes de perdas. Estes investimentos estão demonstrados ao custo acrescidos dos rendimen-
tos “pro rata” auferidos até a data do balanço. c) Investimentos: Refere-se a investimentos em ações 
disponíveis para venda futura demonstrados ao custo de aquisição. d) Imobilizado: É demonstrado ao 
custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear mediante aplicação 

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Permane-
cemos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.                                 A Administração

Passivo                2020                2019
Circulante 
Fornecedores (Nota 11) 11.671.792,73 8.845.363,81
Provisão p/ férias e encargos (Nota 12) 1.867.646,02 1.940,910,52
Obrigações tributárias (Nota 13) 1.526.469,86 1.219.479,08
Encargos sociais a recolher 338.253,18 403.392,19
Adiantamentos de clientes (Nota 14) 32.106.861,85 2.477.403,04
Provisão para processos (Nota 15) 1.789.169,09 2.499.289,54
Arrend. Merc./Leasing a Pagar (Nota 16) 245.903,73 250.544,98
Outras provisões - 46.710,60
Outras contas a pagar 133.009,58 133.009,58
Receita antecipada (Nota 17) 5.732.945,47 3.609.298,63
 55.412.051,51 21.425.401,97
Não circulante 
obrigações tributárias (Nota 13) 513.270,10 832.124,86
Arrend. Merc./Leasing a Pagar (Nota 16) 69.168,99 319.346,22
 582.439,09 1.151.471,08
Patrimônio líquido 
Capital social (Nota 18) 34.019.528,04 34.019.528,04
Prejuízo Acumulado (26.853.450,07) (7.308.880,01)
 7.166.077,97 26.710.648,03
 7.748.517,06 27.862.119,11
Total do Passivo 63.160.568,57 49.287.521,08

Receita Operacional                     2020                    2019
Líquida (Nota 19) 119.287.364,18 141.818.747,69
Custo dos serviços (125.266.021,92) (145.941.707,75)
Lucro Bruto (5.978.657,74) (4.122.960,06)
Despesas e Receitas Operacionais 
Despesas gerais e administrativas (Nota 20) (13.338.225,80) (17.652.251,52)
Provisão para devedores duvidosos (483.650,47) (99.832,87)
Outros resultados operacionais 144.439,75 1.468.991,13
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras (19.316,883,54) (20.406.053,32)
Receitas financeiras 778.320,02 1.366.000,67
Despesas financeiras (1.057.679,46) (290.147,19)
Prejuizo Antes do IR e CS  (19.596.242,98) (19.330.199,84)
Contribuição social - -
Imposto de renda  - -
Prejuizo Líquido do Exercício (19.596.242,98) (19.330.199,84)
Prejuizo Líquido Por Ação (R$2,14511)  (R$2,11599) 

Fluxo de caixa das atividades operacionais:                  2020                2019
Lucro (Prejuízo) liquido do exercício (19.596.242,98) (19.330.199,84)
Ajustes do lucro (prejuízo) líquido: 
 Depreciações e amortizações  485.360,34 513.358,66
 Baixa de bens do imobilizado  20.166,61 37.765,34
Caixa operacional antes dos movimentos de capital de giro (19.090.716,03) (18.779.075,84)
Diminuição (aumento) nos ativos: 
 Clientes, deduzido de provisão p/ perdas 7.014,365,06 191.419,16
 Direitos a faturar (38.774.079,62) 23.484.090,19
 Adiantamentos concedidos (820.246,58) (278.836,14)
 Impostos a recuperar  (486.323,30) 292.257,04
 Outras contas a receber 530.240,95 (35.100,00)
 Mutuo ou empréstimos a controladas (1.245.905,00) (62.360,00)
 Operações derivativas 69.600,00 (14.320,00)
 Despesas antecipadas (5.076,34) 55.306,52
 Propriedades para Investimento - 69.196,05
 Depósitos judiciais (118.634,04) 93.319,64
Aumento (diminuição) nos passivos: 
 Fornecedores  2.826.428,92 (3.768.624,15)
 Provisão p/ férias e encargos (73.264,50) (1.466.697,37)
 Obrigações tributárias (11.863,98) (1.413.328,80)
 Encargos sociais a recolher (65.139,01) 11.203,36
 Adiantamentos de clientes 29.629.458,81 (15.081.891,00)
 Provisão para contingências trabalhistas (710.120,45) (73.122,86)
 Arrend. Mercantil/Leasing a Pagar (254.818,48) 569.891,20
 Outras Provisões (46.710,60) (5.820,00)
 Receitas antecipada 2.123,646,84 477.280,40
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (19.509.157,35) (15.735.212,60)
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
Compras de imobilizado (6.599,94) (763,701,82)
  (6.599,94) (763.701,82)
Fluxo de caixa das atividades financeiras: 
Aumento de Capital Social - 30.000.000,00
  - 30.000.000,00
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (19.515.757,29) 13.501.085,58
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  20.187.486,60 6.686.401,02
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  671.729,31 20.187.486,60 
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  (19.515.757,29) 13.501.085,58

  Reservas  
   de Capital                        Reservas de Lucros                        
  Correção  Reserva
  Monetária Reserva  de Retenção Reservas Prejuízos
Descrição          Capital  do Capital           Legal            Lucros     Estatutárias     Acumulados                 Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 4.019.528,04 53.395,97 803.905,61 4.019.528,04 7.163.954,61 - 16.060.312,27
 Prejuízo líquido do exercício - - - - - (19.330.199,84) (19.330.199,84)
 Transferência de Reservas de Capital - (53.395,97) - - - 53.395,97 -
 Transferência de Reserva Legal - - (803.905,61) - - 803.905,61 -
 Transf.de Reservas de Retenção Lucros - - - (4.019.528,04) - 4.019.528,04 -
 Transferência de Reservas Estatutárias - - - (7.144.490,21) 7.144.490,21 -
 Aumento de Capital Social 30.000.000,00 - - - - - 30.000.000,00
 Ajustes de exercícios anteriores - - - - (19.464,40) - (19.464,40)
Saldos em 31 de dezembro de 2019  34.019.528,04 - - - - (7.308.880,01) 26.710.648,03
 Prejuízo líquido do exercício - - - - - (19.596.242,98) (19.596.242,98)
 Ajustes de exercícios anteriores (Nota 18) - - - - - 51.672,92 51.672,92
Saldos em 31 de dezembro de 2020 34.019.528,04 - - - - (26.853.450,07) 7.166.077,97

CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 43.362.441/0001-46

Notas Explicativas às Demonstração Contábeis Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais - R$)

Ativo                 2020                2019
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 671.729,31 20.187.486,60
Clientes, deduzido de 
provisão para perdas (5) 4.717.100,39 11.731.465,45
Direitos a faturar (Nota 6) 45.521,190,38 6.747.110,76
Adiantamentos concedidos 1.175.257,88 355.011,30
Impostos a recuperar (Nota 7) 3.183.575,57 2.697.252,27
Outras contas a receber 934.142,81 1.464.383,76
Mútuo ou empréstimos a controladas 2.858.185,00 1.612.280,00
Operações Derivativas - 17.927,08
Despesas antecipadas 228.849,46 223.773,12
 59.290.030,80 45.036.690,34
Não Circulante 
Realizável a longo prazo 
Depósitos judiciais (Nota 8) 390.130,96 271.496,92
Investimentos (Nota 3) 82.877,32 82.877,32
 473.008,28 354.374,24
Imobilizado (Nota 9) 3.379.050,10 3.864.959,40
Intangível (Nota 10) 18.479,39 31.497,10
 3.397.529,49 3.896.456,50
 3.870.537,77 4.250.830,74
Total do Ativo 63.160.568,57 49.287.521,08

 Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em reais - R$) Demonstração do Resultado Exercícios findos 
 em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios 
findos em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais - R$) 

 Saldos em  Saldos em Depreciação Líquido
Descrição       31/12/2019      Compras           Baixas      31/12/2019       acumulada      31/12/2020
Terrenos 1.666.064,11  - - 1.666.064,11  - 1.666.064,11
Imóveis 1.572.073,74 - - 1.572.073,74 (561.516,08) 1.010.557,66
Arrendamento Mercantil/Leasing 743.385,24  - - 743.385,24  (424.038,95) 319.346,29
Maquinas e equipamentos 757.765,45 6.599,94 (40.756,86) 723.608,53 (652.576,77) 71.031,76
Veículos 1.079.416,88 - (368.627,80) 710.789,08 (578.910,12) 131.878,96
Móveis e utensílios 549.535,44 - (29.053,84) 520.481,60 (455.261,38) 65.220,22
Instalações 475.516,07 - - 475.516,07 (374.155,97) 101.360,10
 6.843.756,93 6.599,94 (438.438,50) 6.411.918,37 (3.046.459,27) 3.365.459,10
Outras imobilizações 13.591,00 - - 13.591,00 - 13.591,00
 6.857.347,93 6.599,94 (438.438,50)) 6.425.509,37 (3.046.459,27) 3.379.050,10
10. Intangível: Os valores correspondentes aos programas de computador e marcas e patentes, ante-
riormente apresentados no imobilizado foram reclassificados para o Intangível.
Contas                2020               2019
Programas de computador 508.590,87 508.590,87

Amortização (20% a.a.) (499.416,46) (486.398,75)
Marcas e Patentes 9.304,98 9.304,98
 18.479,39 31.497,10
O intangível apresentou a seguinte movimentação durante o exercício: 

 Saldos em  Saldos em Depreciação Líquido
Descrição     31/12/2019    Compras       Baixas     31/12/2020     acumulada    31/12/2020
Programas de Computador 508.590,87  - - 508.590,87  (499.416,46) 9.174,41
Marcas e Patentes 9.304,98 - - 9.304,98 - 9.304,98
 517.895,85 - - 517.895,85 (499.416,46) 18.479,39

 Saldo Aumento Aumento Baixas/ Baixas/depósitos Saldo
Descrição     31/12/201      processos   processo cível  Pagamentos                  judiciais      31/12/2020
Provisão para processos 2.499.289,54  397.840,71  - (290.539,73) (817.421,43) 1.789.169,09 

das taxas máximas permitidas pela legislação fiscal, discriminada na Notas nº 9. A Sociedade revisou as 
estimativas de vida útil dos imóveis, mas optou por manter as depreciações com base nas taxas fiscais 
devido à imaterialidade do ajuste. No entendimento da Administração as taxas fiscais utilizadas para os 
demais grupos do imobilizado refletem razoavelmente o tempo de vida útil estimado dos bens para a 
Sociedade, e a revisão das estimativas de vida útil não resultarão em diferenças significativas. 
e) Intangível: Valores correspondem a valores pagos na cessão de direitos de uso de programas de 
computador, amortizados à taxa de 20% a.a. que corresponde ao prazo contratual desses direitos. 
f) Provisão para férias e encargos sociais: Foram constituídas com base nas férias vencidas e pro-
porcionais correspondentes, até a data do balanço. g) Provisões para o imposto de renda e contri-
buição social: São constituídas pelo seu valor bruto de acordo com as normas fiscais aplicáveis em 
cada período base. O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% até um lucro tributável anual de 
R$ 240.000,00. Acima desse valor, é devido um adicional de 10%. A alíquota da contribuição social é 
de 9% sobre a base tributável. Os cálculos do imposto de renda e contribuição social, bem como suas 
respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitas a revisões por parte das autoridades fiscais, por 
períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data do pagamento ou entregas das declarações 
de rendimentos. As declarações de imposto sobre a renda estão sujeitas à revisão pelas autoridades 
competentes por período de cinco anos após a sua entrega. h) Demais passivos, provisões, ativos e 
passivos contingentes: A Sociedade reconhece uma provisão no balanço quando há uma obrigação 
legal ou não formalizada presente como consequência de um evento passado e é provável que recursos 
sejam exigidos para liquidar essa obrigação. As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são 
registradas tendo como base as avaliações dos consultores jurídicos responsáveis pela condução dos 
processos, por montantes que a Administração considera suficientes para cobrir as prováveis perdas. 
Ativos contingentes, quando existentes, não são reconhecidos nas demonstrações contábeis e somente 
são divulgados quando for provável a entrada de benefício econômico. Os passivos contingentes são 
divulgados em nota, a menos que sejam classificados como perdas remotas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
 2020 2019
Disponibilidades em Bancos 29.915,87 45.638,62
Aplicações financeiras: 
Em CDB - Certificados de 
Depósitos Bancários 536.246,40 18.685.077,30
Em fundos de investimentos 105.567,04 1.456.770,68
 641.813,44 20.141.847,98
 671.729,31 20.187.486,60
As aplicações financeiras apresentaram a seguinte movimentação durante o exercício:

  Saldos     Saldos
Bancos                              Tipo Aplicação   31/12/2019       Aplicações            Resgates Rendimentos    IRRF / IOF     31/12/2020
Bradesco S/A Bradesco FI Renda Fixa Target 188.241,23 - (191.925,59) 4.571,45 (887,09) -
Itaú Unibanco S/A Corp Plus DI 1.268.529,45 16.029.200,00 (17.230,700,74) 52.478,83 (13.940,50) 105.567,04
Sumitomo Mitsui S/A CBD POS SNAP 5.565.022,49 - (5.606.145,50) 95.343,95 (54.220,94) -
Banco MUFG Brasil S/A CDB P Indeib Pós – Indexador CDI 2.126.775,54 51.064,800,00 (53.110.915,22) 303.942,70 (72.467,51) 312.135,51
Banco Mizuho do Brasil S/A CDICETIP 10.993,279,27 8.612.000,00 (19.453,149,62) 182.808,04 (110.826,80) 224.110,89
  20.141.847,98 75.706.000,00 (95.592.836,67) 639.144,97 (252.342,84) 641.813,44

As aplicações financeiras estão concentradas no Banco Bradesco, Itaú, Sumitomo Mitsui, Banco 
MUFG e Banco Mizuho em aplicações conservadoras como CDB e Fundo de aplicações de curto 
prazo, a taxas usuais de mercado, com rentabilidade média de 3,91% a 13,60% ao ano.
5. Clientes, Deduzido de Provisão para Perdas: Clientes                2020               2019
Bracell SP Celoluse Ltda. 2.652.645,73 -
Central Geral do Dizimo – Pro Vida 883.492,33 -
Komatsu do Brasil Ltda  600.068,43 -
Sociedade Beneficente São Camilo - 4.318.339,59
Hydac Tecnologia Ltda 484.516,60 1.211.291,50
Outros 861.427,41 6.483.234,00
(-) Provisão para Perdas (765.050,11) (281.399,64)
 4.717.100,39 11.731.465,45
6. Direitos a Faturar: Clientes                2020               2019
Scania Latin America Ltda 33.725.890,72 -
General Motors do Brasil Ltda 2.962,796,69 -
Central Geral do Dizimo – Pró Vida 2.538.579,09 -
AF BTS Empreendimento Imobiliarios Ltda. 2.432.603,76 -
Unicharm do Brasil Industria e Comercio de Produtos Higiene - 2.982.436,61
Omron Healthcare Brasil Industria e Comercio de Produtos Medicinais - 2.631.857,79
Outros 3.861.320,12 1.132.816,36
 45.521.190,38 6.747.110,76
7. Impostos a Recuperar: Descrição                2020               2019
Retenção seguridade social sobre obras 1.941.872,64 1.639.927,69
IRRF sobre aplicações financeiras  902.857,67 747.151,94
Outros impostos a recuperar 338.845,26 310.172,64
 3.183.575,57 2.697.252,27
 Saldos  Compensações Saldos
Descrição  31/12/2019   Adições   Transferências   31/12/2020
IRRF 2011 10.305,76 -  - 10.305,76
IRRF 2012 4.636,00 - - 4.636,00

IRRF 2016 505.848,93 - (135.107,41) 370.741,52
IRRF 2017 29.371,86 - - 29.371,86
IRRF 2018 7.181,75 - - 7.181,75
IRRF 2019 189.807,64 - - 189.807,64
IRRF 2020 - 290.813,14 - 290.813,14
CSLL/PIS/COFINS 289.524,62  28.672,62 - 318.197,24
Retenção para seguridade social 1.639.927,69 3.335.698,21 (3.033.753,26) 1.941.872,64
Imposto diferido 20.648,02 - - 20.648,02
 2.697.252,27 3.655.183,97 (3.168.860,67) 3.183.575,57
8. Depósitos Judiciais: Descrição               2020               2019
ISS Imposto sobre Serviços 142.057,89 142.057,89
Processos trabalhistas 248.073,07 129.439,03
 390.130,96 271.496,92
Depósito ISS: a Sociedade busca o direito de excluir da base de cálculo do ISS os materiais empregados 
em suas obras, bem como de obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos no período de 
abril a agosto/1998. Para todos os depósitos judiciais acima foram constituídas provisões para perdas.
9. Imobilizado: Contas Taxa anual Depreciação              2020              2019
Terrenos - 1.666.064,11 1.666.064,11
Imóveis 4% 1.572.073,74 1.572.073,74
Arrendamento Mercantil/Leasing - 743.385,24 743.385,24
Máquinas e equipamentos 10% 723.608,53 757.765,45
Veículos 20% 710.789,08 1.079.416,88
Móveis e utensílios 10% 520.481,60 549.535,44
Instalações 10% 475.516,07 475.516,07
  6.411.918,37 6.843.756,93
Depreciação acumulada  (3.046.459,27) (2.992.388,53)
  3.365.459,10 3.851.368,40
Outras imobilizações - 13.591,00 13.591,00
 3.379.050,10 3.864.959,40
O imobilizado apresentou a seguinte movimentação durante o exercício:

A Sociedade está sujeita a contingências fiscais, trabalhistas, cíveis e outras. Periodicamente, 
a Administração revisa as contingências conhecidas e avalia as probabilidades de eventuais 
perdas. 16. Arrendimento Mercantil/Leasing: 
Curto Prazo
Descrição             2020               2019
Arval Brasil Ltda 245.903,73 250.544,98
 245.903,73 250.544,98
Longo Prazo - Descrição              2020               2019
Arval Brasil Ltda. 69.168,99 319.346,22
 69.168,99 319.346,22
Determinados contratos de arrendamento mercantil transferem substancialmente a Sociedade 
os riscos e benefícios inerentes a propriedade de um ativo. Esses contratos são caracteriza-
dos como contratos de arrendamento financeiro e os ativos são reconhecidos pelo valor justo 
ou pelo valor presente dos pagamentos mínimos previstos em contrato. Os bens reconhecidos 
como ativos são depreciados pelo prazo dos contratos de arrendamento financeiro conforme 
consta na Nota Explicativa 9. Os encargos financeiros relativos aos contratos de arrendamen-
to financeiro são apropriados ao resultado ao longo do prazo do contrato, com base no método 
do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. 17. Receita Antecipada: São classificadas 
como receita antecipada os valores faturados de contratos firmados com Clientes, cuja execu-
ção será complementada no exercício seguinte. 
Descrição                2020               2019
Bracell – Lençois Paulista 3.610.832,23 -
Toyota – Sorocaba 419.776,24 415.739,79
Komatsu – Suzano 348.364,91 -
Pirelli – Campinas 16.002,50 907.482,32
Omron – Jundiai 13.209,98 -
Unicharm – Jaguariúna - 435.869,32
Outros 1.324.759,61 1.850.207,20
 5.732.945,47 3.609.298,63
18. Capital Social: O capital social, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, estava representado por 
9.135.291 ações ordinárias sem valor nominal, assim distribuídas: 
                2020               2019
Toda Corporation – Japão 9.135.289 9.135.289
Domiciliados no país 2 2
 9.135.291 9.135.291
O Estatuto Social prevê dividendos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado de acordo 
com as normas estabelecidas pela Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 11.638/07, aos quais 
podem ser retidos parcial ou totalmente, caso não haja oposição de qualquer acionista. Assim 
como, em 31/12/2019, devido ao prejuízo apurado em 31/12/2020 os dividendos obrigatórios 
não serão distribuídos por sua não previsão estatutária, na hipótese de resultados negativos. 
O valor de R$ 51.672,92 apresentado nas mutações do patrimônio líquido do exercício de 
2020, refere-se a erro de classificação de valor imaterial, cuja correção será efetuada em 
01/2021. 19. Receita Operacional Líquida:
Receitas Operacionais                   2020                  2019
Receita Bruta de Vendas 125.181.911,20 153.348.691,75
Impostos incidentes sobre vendas (5.894.547,02) (11.529.944,06)
Receita Operacional Liquida 119.287.364,18 141.818.747,69
20. Despesas Gerais e Administrativas: 
Descrição                2020               2019
Despesas com pessoal, encargos e benefícios 6.951.454,37 10.403.538,18
Despesas com prestadores de serviços 3.070,841,50 3.743.420,01
Despesas com relações comercias 888.881,30 1.169.046,35
Impostos, taxas, mensalidades, anuidades 190.138,54 261.285,37
Despesas com ocupação 628.168,02 629.261,22
Despesas de escritório 158.758,24 217.334,85
Despesas com manutenção 144.808,80 141.951,05
Outros 1.305.175,03 1.086.414,59
 13.338.225,80 17.652.251,62
A diminuição das despesas gerais e administrativas se deve ao fato de que no ano de 2020 
houve diminuição no quadro de funcionários, ocasionado uma diminuição das despesas com 
pessoal, encargos e benefícios e uma diminuição geral nas despesas administrativas. 21. 
Participações Permanentes em Controladas: Em 09/2018 foi constituída uma Sucursal da 
Sociedade na República do Paraguai com a denominação social de Construtora Toda do 
Brasil S/A - Sucursal Paraguay com capital equivalente a USD 20.000,00. O investimento 
feito pela sociedade foi de R$ 83.836,00. A Sucursal foi constituída com o objetivo de dinami-
zar seus negócios naquele país e o local servirá como escritório de apoio administrativo às 
obras contratadas naquele País. No final do período a sucursal apresentou um prejuízo de R$ 
1.824.745,48 e apresentou o seguinte quadro de equivalência patrimonial: Devido a sucursal 
apresentar um Patrimônio Líquido negativo de R$ 2.385.303,13 não consideramos no Balanço 
Patrimonial o resultado do investimento. 22. Cobertura de Seguros: 
Patrimônio líquido - CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S.A., SUCURSAL PARAGUAY
Patrimônio Líquido   R$ 
Capital Social 83.836,00 
Resultados Acumulados (644.393,65)
Lucro/Prejuizo Periodo  (1.824.745,48)
Total do Patrimônio Líquido (2.385.303,13)
Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a Sociedade possuía cobertura de seguros contra 
incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado e para os estoques por valo-
res considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. 23. Instrumentos Financeiros: 
Os instrumentos financeiros apresentados pela Empresa em 31 31 de Dezembro de 2020 
são basicamente Aplicações Financeiras em CBD’s e Fundos de Investimentos decor-
rentes de operações com os Bancos MUFG, Bradesco, Itaú, Sumitomo Mitsui e Banco 
Mizuho. 24. Eventos Subsequentes: Não existem eventos subsequentes às demonstra-
ções financeiras de 31 de Dezembro de 2020 até o momento que possam impactar signi-
ficativamente aos números apresentados. A Construtora Toda do Brasil S/A. esclarece e 
afirma que, a respeito do Coronavius não houve potenciais impactos nas suas operações, 
atestando que até esse momento não houve efeitos relevantes podem impactar nas suas 
demonstrações contábeis e/ou estimativas contábeis mais significativas. Planos de con-
tingências foram elaborados para a manutenção adequada de suas operações sem prejuízo 
aos seus colaboradores. A Administração da Construtora continua monitorando a situação.

11. Fornecedores: A Conta Fornecedores são obrigações à pagar por materiais e serviços que foram 
adquiridos no decorrer do curso normal para execução das obras. Os vencimentos são devidos no 
período de até um ano. Fornecedores                2020               2019
Art Seca Engenharia e Serviço Técnicos Ltda.  300.000,00 -
Cerâmica Portobello S/A. 168.017,89 -
Adm Administradora de Beneficios Ltda. 146.388,95 123.783,51
Temon Técnica de Montagens e Construções Ltda. - 278.910,00
Pro Painel Equipamentos Elétricos Ltda. - 141.175,06
Retenções por garantia de serviços 6.374.664,26 6.446.921,51
Outros 4.682.721,63 1.854.573,73
 11.671.792,73 8.845.363,81
12. Provisão para Férias e Encargos: A Provisão para Férias e Encargos é constituída mensalmente, 
em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais, 
acrescidos dos respectivos encargos. Descrição                2020               2019
Provisão para Férias 1.363.381,59 1.394.964,68
Encargos Sociais sobre Férias 504.264,43 545.945,84
 1.867.646,02 1.940.910,52
13. Obrigações Tributárias: Curto Prazo - Descrição                2020               2019
COFINS – Contribuição a Seguridade Social 473.027,87 259.482,73
Retenção para Seguridade Social 128.405,87 98.609,19
IRRF – Imposto Renda Retido na Fonte Folha Pagamento 239.495,26 261.677,80
ISS – Imposto sobre Serviços de Quaisquer Naturezas 206.419,72 201.325,16
PAES – Parcelamento Especial Lei 11.941/2009 226.563,12 222.446,52
PAT-PMSP – Parcelamento Administrativo Tributário 110.840,04 107.666,64

PIS – Programa de Integração Social 102.503,24 56.080,33
OUTROS 39.214,74 12.190,71
 1.526.469,86 1.219.479,08
Longo Prazo: 
Descrição                 2020             2019
PAES – Parcelamento Especial Lei 11.941/2009 328.536,61 545.013,69
PAT-PMSP – Parcelamento Administrativo Tributário 184.733,49 287.111,17
 513.270,10 832.124,86
Em 06/12/2013 a Sociedade entrou com novo pedido de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil 
– Reabertura da Lei nº 11.941/2009. Em 13/09/2018 a Sociedade aderiu PAT – Parcelamento de Débitos 
Tributários da Prefeitura Municipal de São Paulo. 14. Adiantamentos de Clientes: Os valores correspon-
dentes aos saldos dos adiantamentos de clientes para execução das obras contratadas no decorrer do 
período. Clientes 2020 2019
Scania Latin América Ltda. 24.567.693,87 -
Komatsu do Brasil Ltda 2.925.777,52 -
Central Geral do dizimo – Pro Vida 2.513.815,01 -
Bracell SP Celulose Ltda 1.798.184,92 -
Honda Energy do Brasil Ltda. - 2.004.000,00
Outros 301.390,53 473.403,04
 32.106.861,85 2.477.403,04
15. Provisão Para Processos: A Sociedade constitui provisões para todos os processos que pro-
vavelmente resultarão em desembolsos de recursos para a liquidação das obrigações, utilizando 
como parâmetro as opiniões dos advogados responsáveis e análises individuais do andamen-
to de cada ação. A provisão para processos apresentou a seguinte movimentação no exercício:

Ilmos Srs. Administradores e Acionistas da Construtora Toda do Brasil S/A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Construtora Toda do 
Brasil S/A que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira da Construtora Toda do Brasil S/A em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nes-
sa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
de do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Sociedade de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa re-
alista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen-

tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audito-
ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 17 de Março de 2021.  

Sandro Casagrande - Sócio Contador / CRC 1SP194140/O-9 
BC Control Auditores Independentes S.S. - CRC 2SP022159/O-0 
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84% dos lojistas 
demitiram e 

53% temem pelo 
fechamento 

Diante de todo o ce-
nário vivido pelo mundo 
há um ano, a Alshop 
(Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping) 
realizou uma pesquisa 
com empresas associadas 
que representam mais de 
9 mil pontos de venda 
em todo país sobre o 
enfrentamento da crise 
econômica e quais são as 
expectativas para o setor 
em 2021 neste momento 
da pandemia.

Segundo a pesquisa, 
84% dos lojistas de sho-
pping já demitiram desde 
o início da crise deflagra-
da pela pandemia do novo 
Coronavírus. Mais da me-
tade dos associados, 53% 
temem pela continuidade 
da crise que pode levar 
a um fechamento defini-
tivo e novas demissões, 
enquanto 35% ainda 
seguem confiantes na 
recuperação das vendas 
no pós pandemia.

“A pesquisa aponta que 
os reflexos da nova onda 
de fechamento já reflete 
diretamente na econo-
mia. Quase a totalidade 
dos associados já demitiu 
e mais da metade teme o 
fechamento definitivo, o 
que mostra a gravidade da 
situação. Por outro lado, 
medidas de ampliação 
do crédito não chegaram 
de maneira uniforme aos 
empreendedores peque-
nos que em um shopping 
center representam 70% 
das lojas.”, afirma Nabil 
Sahyoun, presidente da 
Alshop.

Para 87% dos lojistas 
desde o começo do ano 
não houve nenhum au-
mento no movimento 
de clientes e nos esta-
dos onde os shoppings 
estão funcionando o 
ticket médio de com-
pra é de R$ 220, queda 
de 37% em relação 
ao mesmo período de 
2019. Os dados desta 
vez, refletem situações 
desiguais nos estados, 
pois o fechamento do 
comércio não é total 
em várias unidades da 
federação. O ticket mé-
dio em baixa reflete a 
queda do tempo em que 
os clientes permanecem 
nos centros de compra. 

Apesar do aumento 
generalizado do ICMS 
que impactou em custos 
mais altos na operação, 
53% afirmam que os in-
sumos ou produtos fica-
ram mais caros, mas não 
houve repasse para os 
clientes. Mais de um ter-
ço dos associados, 37% 
relatam que tiveram que 
repassar os aumentos 
para os clientes finais, e 
ainda 10% comentam não 
terem sido impactados 
com a alta dos preços nos 
produtos vendidos (AI/
Alshop). 

Sapphire YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n.º 20.475.719/0001-96 - NIRE: 35.228.511.690

ERRATA
Na Ata da Reunião de Sócios Realizada em 10/02/2021. Publicadas no dia 12/02/2021 no jor-
nal Diário Oficial Estado de São Paulo na página 46, e no jornal Empresas e Negocios na pa-
gina 5. Onde-se lê: sendo que o capital social final após a redução será de R$ 3.901.000,00. 
Leia-se: sendo que o capital social final após a redução será de R$ 3.901.010,00

Demonstrações Financeiras Findas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores Empressos em Reais)
Balanço Patrimonial 

Balanço Patrimonial 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido pela Legislação Societária em 2020 e 2019 2020 2019
Ativo/Circulante 1.913.653 1.673.601
Caixa/Bancos 1.117.461 540.217
Estoques 314.273 514.394
Clientes 262.001 446.978
Impostos a Recuperar 196.037 138.375
Outras contas 11.166 17.436
Despesas do exercicio seguinte 12.715 16.201
Não Circulante 290.730 265.947
Investimentos 11.370 11.370
Imobilizado Administrativo 265.791 241.709
Intangível 13.569 12.868
Total Ativo 2.204.383 1.939.548

Eventos Capital Reservas de Capital Reservas Legal Reservas de Lucros Lucros ou Prejuizos Acumulados Total
Saldos em 31.12.2018 960.000 11.810 140.507 596.090 - 1.708.407
Lucro/Prejuízo do exercicio - - - - (328.552) (328.552)
Transferência reserva de lucros - - - (328.552) 328.552 -
Saldos em 31.12.2019 960.000 11.810 140.507 267.538 - 1.379.855
Lucro/Prejuízo do exercicio - - - - 263.942 263.942
Reserva Legal - - 13.197 - (13.197) -
Distribuição de Lucros - - - - (30.000) (30.000)
Transferência reserva de lucros - - - 220.745 (220.745) -
Saldos em 31.12.2020 960.000 11.810 153.704 488.283 - 1.613.797

 2020 2019
Passivo/Circulante 590.586 559.693
Fornecedores a pagar 7.461 58.133
Impostos/Obrigações a recolher 295.357 302.387
Contas e obrigações a pagar 234.042 199.173
Imposto de Renda e Contrib. Social 53.726 -
Patrimônio Líquido 1.613.797 1.379.855
Capital 960.000 960.000
Reserva de capital / Legal / Lucros 653.797 419.855
Total do Passivo 2.204.383 1.939.548

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: Além Mar Comercial e Industrial S.A. É uma 
Pessoa Jurídica de direito privado brasileiro, tem sede e foro na Avenida 
Senador Queiroz, 96, 5º andar salas 501 a 515, no Bairro Santa Efigê-
nia na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. 2. Sumário das prin-

cipais práticas Contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas 
na preparação destas demonstrações financeiras são definidas abaixo. 
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras estão 
apresentadas com valores expressos em reais pelo regime de competên-
cia e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos 
Técnicos. 2.2. Ativo e Passivo Circulante e não circulante: O ativo e 
passivo circulante e não circulante são demonstrados pelos valores co-
nhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes encargos, variações cambiais incorridas até a data do balanço patri-
monial. 2.3. Contingências: Não existem contingências em andamento 
contra a empresa. 3. Informações complementares: 3.1. Capital: O 
capital é composto de 480.000 ações ordinárias sem valor nominal. 3.2. 
Estoques: Os estoques são avaliados ao preço de custo pela média pon-
derada. 3.3. Ativo imobilizado: O imobilizado está representado pelo 
custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, depreciação 
esta, calculada pelo método linear, atendendo a aplicação do CPC 27. 

Luiz Alberto Whitaker Sobral - Diretor Superintendente;
Marton Spitz - Diretor Técnico; 

Fernanda Natalino - Contadora CRC - SP 1SP144709/O-3 

ALÉM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
CNPJ nº 60.833.092/0001-12

   Demonstração dos Resultados 2020 2019
Receita Bruta 6.259.149 5.138.767
(-) Impostos, abatimentos e devoluções (1.148.160) (916.949)
(-) Custo de serviços e mercadorias (1.650.619) (1.101.531)
(=) Lucro Bruto 3.460.370 3.120.287
(-) Despesas com pessoal/vendas/administrativas (3.111.518) (3.514.519)
(+) Resultado financeiro liquido (52.117) 65.680
Lucro/Prejuízo Operacional 296.735 (328.552)
( + ) Outros resultados operacionais 20.933 -
Resultado Antes do Imposto de Renda 317.668 (328.552)
( - ) Imposto de Renda e Contribuição Social (53.726) -
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 263.942 (328.552)
Lucro Líquido (Prejuízo) por ação do Capital Social 0,55 -0,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 021/2021; Objeto: Registro de preços para 
aquisição de recarga de gás GLP - Entrega das Propostas: a partir de 26/03/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 09/04/2021 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 022/2021; Objeto: Registro de Preços para 
fornecimento de materiais de enfermagem para pacientes contemplados por meio de ação judicial - Entrega 
das Propostas: a partir de 26/03/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data 
de Abertura das Propostas: 08/04/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - 
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 26 de março de 20216

Entre os conselheiros respondentes, 65% são de empresas 
de capital fechado e 35% de capital aberto, com 63% deles 
atuando como membro independente e 37% não indepen-

dente. A pesquisa levou em consideração as mudanças e os 
desafios provocados pela pandemia, inserindo os conselhos em 
um cenário demandante de decisões imediatas em meio a um 
ambiente de negócios confrontado com situações inesperadas. 

Os números mostram que a pandemia impactou as reuniões dos 
conselhos para 95% dos respondentes, enquanto 51% relataram 
demanda por novas habilidades e competências em decorrência 
do momento atual. "É importante observar que os conselheiros 
continuam a ser exigidos em relação a novas competências e atri-
buições, no sentido de direcionar maiores esforços às demandas 
e realidades que cercam suas respectivas empresas. 

A diferença é que agora, em decorrência da pandemia, tudo 
isso se intensificou e ficou mais evidente, o que requer ainda 
mais atenção por parte do colegiado", explica Carolina Queiroz, 
coordenadora do estudo e diretora executiva de Family Business 
da EY no Brasil e América Latina.

Na pauta dos conselhos - Na publicação resultante da pes-
quisa, a EY traz uma série de considerações aos conselhos, no 
intuito de apontar caminhos que possam orientá-los na tomada de 
decisões atreladas às seis prioridades identificadas nas respostas: 
gerenciamento de riscos (51%), inovação e disrupção (49%), 
critérios ESG (48%), transformação digital e novas tecnologias 
(39%), planejamento estratégico de longo prazo e alocação de 
capital (35%) e, por último, resultado, desempenho e metas 
econômico-financeiras (27%). 

Se bem planejadas e executadas, tais decisões poderão ajudar 
os conselheiros a garantir não apenas a longevidade das empresas, 
mas também a dar conta das demandas crescentes dos stakehol-
ders. As prioridades apontadas pelas empresas demonstram que 
2021 continuará sendo um ano desafiador, uma vez que elas 
passarão por grandes transformações, exigindo um olhar ainda 
mais atento dos membros dos conselhos. Ao mesmo tempo, os 
conselheiros terão que avaliar quais novas competências precisa-
rão desenvolver para continuar contribuindo neste novo cenário.

Diversidade, cibersegurança e ESG - O tema Diversidade 

Com o objetivo de apresentar ao mercado o que deverá nortear as principais discussões nas reuniões dos conselheiros em 2021, o 
EY Center for Board Matters (CBM), área da EY dedicada a apoiar conselhos e comitês por meio de soluções e conteúdos específicos, 
conduziu uma pesquisa com membros integrantes de conselhos de administração de empresas no Brasil, na Argentina e no Chile. 

Pexels

segunda prioridade, mencionada por 49% dos respondentes da 
Argentina, do Brasil e do Chile.

Estados Unidos - Os membros de Conselhos nos EUA não 
identificaram a inovação especificamente como um de seus 
principais focos para este ano, mas ela está no centro de muitas 
de suas prioridades, desde a estratégia e a criação de valor, pas-
sando pela transformação da força de trabalho, até a liderança 
em diversidade e inclusão.

3Critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) 
- América do Sul (Argentina, Brasil e Chile - Este é o terceiro 
aspecto mais importante da agenda de 2021 de 48% dos membros 
de conselhos da região. É crescente o consenso de que possa 
surgir uma recuperação verde após a pandemia.

Estados Unidos - O crescente reconhecimento de que a ges-
tão dos fatores ambientais, sociais e de governança corporativa 
(ESG) é essencial não só para a sustentabilidade do negócio, mas 
também benéfica do ponto de vista financeiro, a torna uma das 
prioridades dos Conselhos norte-americanos e sul-americanos.

4Transformação digital e novas tecnologias - América 
do Sul (Argentina, Brasil e Chile) - A adoção urgente de novas 
tecnologias é um problema que se intensificou com a chegada 
da pandemia. 39% dos entrevistados afirmaram que revisam 
tópicos relacionados a ameaças cibernéticas trimestralmente e 
32% indicaram que revisam sempre que necessário.

Estados Unidos - A pandemia trouxe um direcionamento do 
orçamento para o uso de tecnologia nova ou aprimorada, dispo-
nível para os diversos setores. Conselhos nos EUA notaram um 
aumento na manifestação e avaliação dos riscos associados às mu-
danças tecnológicas. Da mesma forma, iniciou-se o debate sobre 
a afetação da privacidade devido à transformação digital, assim 
como sobre a modificação do ambiente e da forma de trabalhar.

5Planejamento estratégico de longo prazo e alocação 
de capital - América do Sul (Argentina, Brasil e Chile) - Para 
alguns setores, a reorganização da estratégia e do modelo opera-
cional demorou mais, tanto que 35% dos pesquisados classificaram 
o planejamento estratégico na quinta posição de importância na 
pauta dos conselhos em 2021.

Estados Unidos - A adaptação de sua visão para tornar a estra-
tégia mais robusta e criar valor de longo prazo foi uma prioridade 
para os Conselheiros e Administradores das principais empresas 
norte-americanas; finanças, capital humano, clientes e valores 
sociais tornaram-se tópicos a serem revistos regularmente durante 
esta pandemia. As empresas têm trabalhado para fortalecer sua 
credibilidade e posicionamento na sociedade.

6Resultados, desempenho e metas econômico-
-financeiras - América do Sul (Argentina, Brasil e Chile) - 27% 
dos conselheiros da região confirmaram que passaram grande 
parte de 2020 revisando as necessidades de liquidez, estabilidade 
financeira, solidez da cadeia de suprimentos e flexibilidade do 
modelo operacional. As projeções e a evolução dos negócios foram 
montadas em vários cenários e incluindo planos de contingência.

Estados Unidos - Um dos maiores desafios para os Conselhos 
dos EUA é imaginar um mundo para suas organizações após a 
pandemia. A análise contínua das informações, a revisão das 
megatendências, repensando o ambiente de trabalho, validando 
as necessidades de manutenção dos espaços físicos e seus custos 
associados, priorizando a saúde do funcionário, são temas traba-
lhados diariamente para gerar impactos positivos nos resultados, 
no desempenho e nas metas das organizações. - Fonte e outras 
informações: (www.ey.com).
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e Inclusão também foi abordado na pesquisa, apontando que 
para 33,8% dos respondentes as mulheres seriam o grupo mais 
impactado de forma positiva, em caso de maior diversidade 
no ambiente corporativo. No entanto, 78% dos respondentes 
declararam que suas empresas não contam com um comitê de 
Diversidade e Inclusão e 82% deles disseram que sequer há 
orçamento definido para essa finalidade.

Outro ponto relevante é a cibersegurança, que, na avaliação 
da EY, tornou-se um tema mais presente. Pelas respostas, o 
tema aparece na agenda dos conselhos trimestralmente (39%) 
ou quando necessário (32%). Em relação aos critérios ESG 
(ambientais, sociais e de governança), o tema já estava presente 
na pauta das reuniões dos conselhos antes da crise (82% das 
respostas), sendo os aspectos ambientais e de governança os 
mais frequentes - 35% e 30%, respectivamente.

Realidades parecidas - A pesquisa também apresenta um 
comparativo dos resultados obtidos nos três países pesquisados 
na América do Sul com as prioridades das empresas nos Estados 
Unidos, identificando uma correlação entre as duas realidades, 
conforme mostra o comparativo abaixo:

1Gerenciamento de riscos: - América do Sul (Argen-
tina, Brasil e Chile) - A importância do monitoramento e da 
mitigação dos riscos por meio de uma boa gestão aumentou. 
Entre 51% dos pesquisados, é o tema mais relevante para os 
conselhos este ano.

Estados Unidos - A gestão do risco é transversal a todos os 
desafios nos EUA, mas encontra-se principalmente em duas das 
prioridades elencadas para este ano: "supervisionar a estratégia 
para criar valor em longo prazo" e "promover a resiliência em-
presarial face à incerteza".

2Inovação e disrupção: - América do Sul (Argentina, 
Brasil e Chile) - A inovação deixou de ser uma alternativa e 
passou a ser imperativa para as empresas nestes tempos de 
incerteza e de mudanças aceleradas. Por essa razão, esta é a 

AS SEIS PRIoRIDADES NAS PAuTAS 
DoS CoNSElhoS DE ADMINISTRAção

o MoMENTo REquER AINDA 
MAIS ATENção PoR PARTE 
Do ColEGIADo
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Senhores (as) acionistas, parceiros (as) e clientes,
Apresentamos as demonstrações financeiras da BS2 DTVM S.A., relativas ao exercício findo em
31 de dezembro de 2020.
A BS2 DTVM opera nos mercados de câmbio turismo e de assessoria a investimentos.
Fechamos o ano com um volume de operações de câmbio da ordem de USD 161 milhões (USD
447 milhões em 2019), entre transações de papel moeda, cartões pré-pagos em moeda
estrangeira e operações de intermediação de câmbio comercial e financeiro (remittance and
money transfer). O resultado de operações de câmbio fechou em R$ 3,7 milhões (R$ 7,0
milhões em 2019). A redução dos resultados ocorreu especialmente pelos impactos trazidos
pela pandemia, que afetou o resultado do turismo mundialmente.
Em que pese esse impacto no câmbio turismo, que teve sua dinâmica interrompida a partir de
abril de 2020, finalizamos o exercício com mais de 66 parceiros comerciais e 124 pontos de

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

atendimento (correspondentes cambiais), para os quais estendemos as possibilidades de
parceria por meio do lançamento de nosso programa BS2 360, que permite geração de leads
para diversas outras soluções do conglomerado BS2.
No que tange à plataforma de investimentos, atingimos um total de aproximadamente 104 mil
contas abertas (41 mil em 2019), que somaram um volume de R$1,2 bilhão (R$ 262 milhões em
2019) em custódia em 31 de dezembro de 2020. Além de uma oferta de mais de 100 produtos
de Renda Fixa e Variável, incluindo fundos de investimentos de estratégias diversas.
Os resultados alcançados estão aderentes aos nossos objetivos estratégicos de crescimento e
consolidação nos mercados em que atuamos. Em junho de 2020 os acionistas aumentaram o
capital social da BS2 DTVM em R$ 10 milhões, fechando o exercício com R$ 43 milhões.
Destacamos também um importante movimento iniciado em 2020, de integração da
sustentabilidade como elemento direcionador dos negócios nas empresas BS2, seguindo as

melhores práticas de ESG – governança social e ambiental. A partir da adesão ao Pacto Global
da ONU, em julho de 2020, iniciamos uma agenda institucional de sustentabilidade, com ações
que nos colocam de forma estruturada como promotores do crescimento sustentável.
Desdobramentos desta iniciativa poderão ser acompanhados integralmente no Relatório Anual
ESG que será publicado pelo Banco BS2, controlador da BS2 DTVM.
Agradecemos aos nossos clientes e parceiros por escolherem a BS2 DTVM nas suas operações
de câmbio e de investimentos, aos acionistas pela confiança e suporte necessários para
crescimento da nossa plataforma e aos nossos colaboradores, pelas entregas e espírito de
equipe na construção de uma instituição que prima pela excelência nos serviços prestados a
seus clientes. 
São Paulo, 25 de março de 2021. 
A Administração

Balanço patrimonial - Em 31 de dezembro de 2020
Valores expressos em milhares de reais

Ativo Nota 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 3 14.636 17.761

Disponibilidades 9.903 15.091
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4.733 2.670

Instrumentos financeiros 3.076 5.991
Títulos e valores mobiliários 4 1.558 2.460

Outros ativos financeiros 5 1.518 3.531
Outros ativos 171 112

Ativos fiscais correntes e diferidos 10(a) 12.130 5.349
Investimentos 900

Investimentos em participação em controlada 6 900
Imobilizado 7 274 267

Imobilizado de uso 416 407
(Depreciação acumulada) (142) (140)

Intangível 7 7.872 6.685
Ativos intangíveis 10.896 7.580
(Amortização acumulada) (3.024) (895)

Total do ativo 39.059 36.165

Passivo Nota 2020 2019
Passivos financeiros 14.039 10.838

Outros passivos financeiros 8 14.039 10.838

Obrigações fiscais diferidas 57

Total do passivo 14.096 10.838

Patrimônio líquido dos acionistas
controladores 24.963 25.327
Capital social 9(a) 43.000 33.000
Reserva de capital 125 460
Lucros ou prejuízos acumulados (18.162) (8.133)

Total do passivo e patrimônio líquido 39.059 36.165

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado - Em 31 de dezembro de 2020
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2º semestre 2020 2019
Receitas da intermediação financeira 1.363 2.062 7.750

Resultado com aplicações interfinanceiras 59 195 212
Resultado com títulos e valores mobiliários 441 749 671
Resultado com instrumentos financeiros derivativos 11 612 (2.627) (180)
Resultado com operações de câmbio 12 251 3.745 7.047

Despesas da intermediação financeira (8) (54)
Operações empréstimos e repasses (8) (54)
Resultado bruto da intermediação financeira 1.355 2.008 7.750
Outras receitas (despesas) operacionais (7.724) (18.748) (18.672)

Receitas de prestação de serviços 13 2.885 5.981 4.299
Despesas de pessoal 14 (5.439) (11.130) (8.623)
Outras despesas administrativas 15 (5.431) (13.602) (13.717)
Despesas tributárias (425) (912) (1.004)
Resultado de participação em controlada 6 167 235

Outras receitas operacionais 521 915 386
Outras despesas operacionais (2) (235) (13)
Resultado operacional (6.369) (16.740) (10.922)

Outras receitas e despesas (116) (13) (1)
Resultado antes da tributação sobre o lucro
e participações (6.485) (16.753) (10.923)
Imposto de renda e contribuição social 10(b) 2.614 6.724 4.730

Imposto de renda (36) (36)
Contribuição social (21) (21)
Ativo fiscal diferido 2.671 6.781 4.730
Participações nos resultados (1.012)

Resultado líquido do semestre/exercício (3.871) (10.029) (7.205)
Resultado líquido por lote de mil ações - R$ (78,37) (203,04) (218,33)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2020
Valores expressos em milhares de reais

Capital Reservas Prejuízos
social  de capital acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 20.000 (928) 19.072
Aumento de capital 13.000 13.000
Remuneração baseada em ações 460 460
Prejuízo do exercício (7.205) (7.205)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 33.000 460 (8.133) 25.327
Aumento de capital 10.000 10.000
Remuneração baseada em ações (335) (335)
Prejuízo do exercício (10.029) (10.029)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 43.000 125 (18.162) 24.963
Saldo em 30 de junho de 2020 43.000 625 (14.291) 29.334
Remuneração baseada em ações (500) (500)
Prejuízo do semestre (3.871) (3.871)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 43.000 125 (18.162) 24.963

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado agregado - Em 31 de dezembro de 2020
Valores expressos em milhares de reais

2º semestre 2020 2019
Resultado líquido do semestre/exercício (3.871) (10.029) (7.205)
Outros ajustes abrangentes
Total do resultado abrangente (3.871) (10.029) (7.205)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa - Em 31 de dezembro de 2020
Valores expressos em milhares de reais

2º semestre 2020 2019
Atividades operacionais
Prejuízo líquido (3.871) (10.029) (7.206)
Ajustes ao lucro líquido (2.186) (9.732) (6.568)

Depreciação e amortização 1.111 2.131 822
Resultado de participação em controlada (167) (235)
Ganhos / perdas de capital liquidas 116 13
Imposto de renda e contribuição social diferidos (2.671) (6.781) (4.730)
Variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa (510) (5.684) (3.367)
Variação cambial de outros ativos e passivos 435 1.159 247
Pagamentos baseados em ações (500) (335) 460

Prejuízo líquido ajustado (6.057) (19.761) (13.774)
Variações de ativos e passivos

Títulos e valores mobiliários 9.994 902 7.922
Outros créditos (762) 854 (2.438)
Outros valores e bens (3) (59) (112)
Redução de obrigações por empréstimos e repasses (3.080)
Outras obrigações (1.498) 3.258 7.028

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (1.406) (14.806) (1.374)
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de imobilizado de uso 1 (9) (64)
Aquisição de intangível (2.030) (3.316) (6.829)
Aquisição de participações societárias (223) (678)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (2.252) (4.003) (6.893)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Aumento de capital 10.000 13.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 10.000 13.000
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa (3.658) (8.809) 4.733
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 17.784 17.761 9.661
Ganhos (perdas) cambiais sobre caixa 510 5.684 3.367
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício 14.636 14.636 17.761
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa (3.658) (8.809) 4.733

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 Contexto operacional
A BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BS2 DTVM”), é uma sociedade
anônima de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo,
controlada direta do Banco BS2 S.A. e sua atuação é focada em assessoria e distribuição de
investimentos e soluções de câmbio para varejo. No âmbito de investimentos, a DTVM atua na
distribuição de títulos de renda fixa e fundos de investimento, além de intermediar operações no
mercado de renda variável para clientes. No câmbio, realiza a compra e venda de moedas
estrangeiras em espécies, por meio de correspondentes cambiais.
Constituída em 07 de junho de 2017 com a denominação social Bonsucesso Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., foi autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(BACEN) em 07 de dezembro de 2017 e teve sua denominação social alterada para BS2
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em fevereiro de 2018. Seu nome fantasia é
BS2 Câmbio e Investimentos.
Na Assembleia Geral Extraordinária – AGE de 09 de setembro de 2019, foi aprovado a inclusão
de nova atividade no objeto social: “Emprestar títulos e valores mobiliários integrantes das
respectivas carteiras aos seus comitentes, exclusivamente para oferta de garantia, nas
condições previstas em regulação específica pelo Banco Central do Brasil” e também foi
aprovada a consolidação do contrato social da DTVM.
Na Assembleia Geral Extraordinária – AGE de 13 de outubro de 2020, foi aprovado a
transferência da sede social da BS2 DTVM para a cidade de São Paulo – SP, tal alteração foi

aprovada pelo Banco Central do Brasil em dezembro de 2020.

2 Resumo das principais políticas contábeis
As demonstrações financeiras da BS2 DTVM foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às
normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Bacen e modelo do documento previsto no
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo Bacen e
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.
A resolução CMN nº 4.720/2019 e a resolução BCB nº 2/2020 estabeleceram critérios gerais e
procedimentos para elaboração e divulgação das demonstrações financeiras com vigência a
partir de janeiro/2020, incluindo a apresentação da demonstração do resultado abrangente. As
alterações efetuadas por estas estão sendo contempladas a partir desta demonstração
financeira, passando a apresentar o balanço patrimonial por ordem de liquidez e a segregação
entre circulante e não circulante em nota explicativa.
Para melhor entendimento e comparabilidade entre os períodos apresentados nessas
demonstrações financeiras, apresentamos a seguir o balanço patrimonial e demonstração do
resultado de 31 de dezembro de 2019 reclassificado, conforme resolução BCB nº 2/2020.

2020
Ajuste a

Valor mercado
do custo refletido no Valor De 1 a

amortizado resultado  contábil  3 anos
Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro 1.560 (2) 1.558 1.558

2019
Ajuste a

Valor mercado
do custo refletido no Valor De 1 a

amortizado resultado  contábil  3 anos
Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro 2.462 (2) 2.460 2.460
Os títulos classificados como mantidos para negociação são apresentados no Balanço
Patrimonial no circulante, independentemente do vencimento.

5 Outros ativos financeiros
2020 2019

Rendas a receber 171 138
Negociação e intermediação de valores (i) 612 2.472
Impostos e contribuições a compensar 402 325
Valores a receber de sociedades ligadas 260 338
Diversos 73 258
Total - Circulante 1.518 3.531
(i) Refere-se às transações de clientes na bolsa de valores e de mercadorias e futuros, cujo a

liquidação financeira ocorrerá em um ciclo operacional de D+1 ou D+2 e a recursos de
investidores disponíveis para negociações futuras, até que esses investidores coloquem as
ordens para as negociações.

6 Investimentos em participação em controlada
Em maio de 2020 a BS2 DTVM adquiriu 450.000 quotas de capital da BS2 Asset Management -
Administradora de Recursos Ltda. (“BS2 Asset”) passando a participar na sociedade com
75,00%.
Em dezembro de 2020 a BS2 DTVM adquiriu 149.988 quotas de capital da BS2 Asset passando
a deter 599.988 quotas de capital, equivalente a uma participação na sociedade de 99,998%.

BS2 Asset
Saldo no início do exercício

Aquisição de quotas 678
Ganhos (Perdas) de capital líquidas (13)
Resultado da equivalência patrimonial no exercício 235

Saldo no fim do exercício 900

7 Imobilizado e intangível
Custo de aquisição

31/12/2019 Adição Transferência 31/12/2020
Mobiliário 106 106
Equipamentos de processamento de dados 297 9 306
Benfeitorias em imóveis de terceiros 4 4
Total Imobilizado 407 9 416
Sistemas de processamento de dados
adquiridos 1.121 584 1.705
Sistemas de processamento de dados
gerados internamente 6.459 2.732 9.191
Total Intangível 7.580 3.316 10.896

Depreciação/ Amortização acumulada Total líquido
31/12/2019 Adição Transferência 31/12/2020 31/12/2020

Mobiliário (70) (10) 62 (18) 88
Equipamentos de processamento
de dados (69) (46) (4) (119) 187
Benfeitorias em imóveis de terceiros (1) (3) (1) (5) (1)
Total Imobilizado (140) (59) 57 (142) 274
Sistemas de processamento de
dados adquiridos (446) (365) (811) 894
Sistemas de processamento de
dados gerados internamente (449) (1.764) (2.213) 6.978
Total Intangível (895) (2.129) (3.024) 7.872

8 Outros passivos financeiros
2020 2019

Valores a pagar a sociedades ligadas (Nota 14) 222 338
Impostos e contribuições a recolher 539 676
Negociação e intermediação de valores (i) 11.944 6.302
Provisão de despesas com pessoal 825 1.599
Provisão para fornecedores e prestadores de serviços 471 1.692
Prestações recebidas a baixar 38 231
Total - Circulante 14.039 10.838
(i) Refere-se às transações de clientes na bolsa de valores e de mercadorias e futuros, cujo a

liquidação financeira ocorrerá em um ciclo operacional de D+1 ou D+2 e a recursos de
investidores disponíveis para negociações futuras, até que esses investidores coloquem as
ordens para as negociações.

9 Patrimônio líquido
(a) Capital social
Em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 06 de junho de 2019, foi aprovado o
aumento de capital da BS2 DTVM para R$ 33.000. O aumento, no montante de R$ 13.000, foi
integralizado em moeda nacional pelos acionistas na proporção das suas respectivas
participações. O referido aumento de capital foi aprovado pelo BACEN em 26 de julho de 2019.
Em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 18 de junho de 2020, foi aprovado o
aumento de capital da BS2 DTVM para R$ 43.000. O aumento, no montante de R$ 10.000,
representado pela emissão de 16.393.443 novas ações ordinárias, subscritas e integralizadas
em moeda nacional pelos acionistas. O referido aumento de capital foi aprovado pelo BACEN
em 14 de julho de 2020.
Em 31 de dezembro de 2020, o capital subscrito e integralizado no montante de R$ 43.000
(2019 – R$ 33.000) está representado por 49.393.443 ações, sendo 39.493.443 ações
ordinárias e 9.900.000 ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal.
(b) Reservas de lucros
Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido apurado, limitada a 20% do capital
social.
Estatutária: É constituída pelo saldo de lucro remanescente após a constituição de reserva legal
e da distribuição dos dividendos. Sua destinação será para aumento de capital, podendo ser,
por deliberação dos acionistas, distribuída total ou parcialmente ou compensada com prejuízos.
(c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social.
(d) Opções de compra de ações
Em 2019, em concordância com o Plano de Incentivo de Longo Prazo definido pela Instituição,
foram outorgados os Programas de Opção de Compra de Ações da companhia. Este programa é
baseado no valor de opções de compra de ações ou cotas de capital, conforme aplicável, e
liquidados em instrumentos de patrimônio. Eram elegíveis ao Plano quaisquer executivos e
profissionais de alto nível da Instituição, além de prestadores de serviços, sem vínculo
empregatício ou estatutário com aquele ou com estas. É papel da Diretoria Executiva escolher,
por seu único e exclusivo critério, os executivos e profissionais elegíveis (“Beneficiários”).
Nesse âmbito, as opções de compra de ações foram concedidas a membros da diretoria
estatutária.
O Programa da companhia DTVM era composto por somente 2 lotes de cotas de sua acionista
DT Participações S.A., que eram exercíveis em 1 e 2 anos, respectivamente, da data de
concessão. O exercício do direito de aquisição/subscrição das ações era condicionado à
manutenção do vínculo estatutário, de emprego ou de prestações de serviços do beneficiário
com a Instituição, de sorte que, desfeito esse vínculo, independentemente da causa, ficará
extinta a opção, em relação às ações ainda não subscritas e integralizadas. A BS2 DTVM não
tem qualquer obrigação legal ou não formalizada (constructive obligation) de recomprar ou
liquidar as opções em dinheiro.
O preço de exercício de cada opção no programa da BS2 DTVM é calculado na data de
exercício com base no valor patrimonial contábil de uma ação, apurada com base no último
balanço anual ou balancete mensal, prevalecendo o que for mais recente em relação à data da
subscrição.
Os 2 lotes permanecem em aberto em 31 de dezembro de 2020, e lotes são compostos por
1.202.400 ações da DT Participações S.A. e poderão ser exercidos até 31 de março de 2021.
O valor justo médio ponderado das opções concedidas durante o período, determinado com
base no modelo de Simulação de Monte Carlo, foi de R$ 0,38 por opção. Foram utilizados os
seguintes dados e premissas no modelo de precificação:

DTVM
Preço médio ponderado das ações 1,04
Preço de exercício 0,89
Volatilidade esperada do preço da ação/quota 56,30%
Dividendos esperados 0%
Taxa de juros livre de risco 7,34%
Para a determinação da volatilidade da BS2 DTVM, utilizou-se como proxy a média da
volatilidade histórica de 3 conglomerados financeiros listados na B3, que possuem modelos de
negócio que se aproximam da empresa. O período utilizado foi de 2 anos anteriores à outorga,
dado que este é o tempo de vida das opções.

10 Imposto de renda e contribuição social
(a) Ativos fiscais correntes e diferidos
Os saldos dos créditos tributários foram constituídos por prejuízo fiscal de IR e base negativa de
CSLL apurados no período conforme estabelecido na nota 2(i).
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a movimentação e natureza dos
créditos tributários pode ser demonstrada como segue:

2020 2019
Prejuízos Prejuízos

Adições  fiscais/Base Adições fiscais/Base
temporárias negativa Total  temporárias negativa Total

Saldo no início do exercício 582 4.767 5.349 366 252 618
Constituição (8) 7.299 7.291 465 4.515 4.980
Utilização (510) (510) (249) (249)

Saldo no fim do exercício 64 12.066 12.130 582 4.767 5.349

Os créditos tributários serão compensados dentro do prazo permitido pela Resolução nº 3.355/
06 do BACEN. Os créditos tributários são relacionados a prejuízo fiscal e base negativa e serão
recuperados, segundo a expectativa da administração com lucros tributários futuros, a partir de
projeções elaboradas com base em premissas internas e cenários econômicos futuros, que
podem, portanto, sofrer alterações.
Ano Valor contábil Valor presente
2021 56 55
2022 8 8
2023 993 936
2024 4.631 4.279
2025 6.442 5.834
Total 12.130 11.112

De Para Ref.
Ativo

Caixa e equivalentes de caixa 17.761
Disponibilidades 15.091 Disponibilidades 15.091
Aplicações no mercado aberto 2.670 Aplicações interfinanceiras de liquidez 2.670
Títulos e valores mobiliários e instrumentos Títulos e valores mobiliários e Instrumentos
financeiros derivativos 2.460  financeiros derivativos 2.460
Outros créditos 8.880 Outros ativos financeiros 3.531 1

Ativos fiscais correntes e diferidos 5.349 1
Outros valores e bens 112 Outros ativos 112
Imobilizado de uso 267 Imobilizado 267
Intangível 6.685 Intangível 6.685
Total do ativo 36.165 Total do ativo 36.165

Passivo
Outras obrigações 10.838 Outros passivos financeiros 10.838
Patrimônio líquido 25.327 Patrimônio liquido 25.327
Total do passivo e do patrimônio líquido 36.165 Total do passivo e do patrimônio líquido 36.165
(1) Foi reclassificado da nomenclatura “Outros créditos” o valor de R$ 5.349 para a nova nomenclatura “Ativos fiscais correntes e diferidos”.

De Para
Receitas da intermediação financeira 7.750 Receitas da intermediação financeira 7.750

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários e aplicações
interfinanceiras de liquidez 883 Resultado com aplicações interfinanceiras 212

Resultado com títulos e valores mobiliários 671
Resultado com instrumentos financeiros derivativos (180) Resultado com instrumentos financeiros derivativos (180)
Resultado de operações de câmbio 7.047 Resultado com operações de câmbio 7.047

Resultado bruto da intermediação financeira 7.750 Resultado bruto da intermediação financeira 7.750
Outras receitas (despesas) operacionais (18.672) Outras receitas (despesas) operacionais (18.672)

Receitas de prestação de serviços 4.299 Receitas de prestação de serviços 4.299
Despesas de pessoal (8.623) Despesas de pessoal (8.623)
Outras despesas administrativas (13.717) Outras despesas administrativas (13.717)
Despesas tributárias (1.004) Despesas tributárias (1.004)
Outras receitas operacionais 386 Outras receitas operacionais 386
Outras despesas operacionais (13) Outras despesas operacionais (13)

Resultado operacional (10.922) Resultado operacional (10.922)
Resultado não operacional (1) Outras receitas e despesas (1)

Resultado antes da tributação sobre o lucro e Resultado antes da tributação sobre o lucro e
participações (10.923) participações (10.923)
Imposto de renda e contribuição social 4.730 Imposto de renda e contribuição social 4.730

Ativo fiscal diferido 4.730 Ativo fiscal diferido 4.730
Participações no resultado (1.012) Participações no resultado (1.012)

Prejuízo do exercício (7.205) Resultado líquido do exercício (7.205)

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao
processo de convergência contábil internacional, porém, nem todos homologados pelo Banco
Central do Brasil (BACEN). Desta forma, a instituição, na elaboração das demonstrações
contábeis, adotou os seguintes pronunciamentos homologados pelo BACEN, até o presente
momento:
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas;
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Retificação de Erro;
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente;
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes;
Resolução CMN nº 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1);
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados;
Resolução CMN nº 4.748/19 – CPC 46 - Mensuração do valor justo.
A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração se utilize de julgamento na determinação e registro de
estimativas contábeis. Os principais itens de balanço sujeitos a essas estimativas incluem: os
valores de mercado dos títulos e valores mobiliários, os créditos tributários de imposto de renda
e contribuição social. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação. A Administração da BS2 DTVM revisa as estimativas e premissas pelo menos
semestralmente.
A Instituição está dispensada de apresentar as demonstrações contábeis consolidadas, em
conformidade com o pronunciamento técnico CPC 36, item 04 – Demonstrações Consolidadas,
tendo em vista que o seu controlador já disponibiliza suas demonstrações financeiras
consolidadas.
As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pela Diretoria Executiva da BS2
DTVM em 25 de março de 2021.
(a) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios, sendo ajustado pela
parcela atribuível de imposto de renda e contribuição social incidentes sobre os lucros
tributáveis e, quando aplicável, pelo imposto de renda e contribuição social, diferidos, que serão
recuperados ou exigidos em exercícios seguintes.
(b) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação
Considera-se moeda funcional a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade
opera. A moeda funcional da BS2 DTVM é o Real e as informações financeiras são
apresentadas em milhares de reais e estão sujeitas a arredondamentos para o milhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma.
(c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados, basicamente, por disponibilidades, depósitos
bancários disponíveis e investimentos de curto prazo de alta liquidez que são prontamente
conversíveis em caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e limites,
cujo prazo de vencimento seja igual ou inferior a 90 dias (a partir da data de aquisição), que são
utilizados pela BS2 DTVM para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
(d) Títulos e valores mobiliários
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01, e regulamentação complementar, os títulos e
valores mobiliários são classificados em três categorias específicas, de acordo com a intenção
de negociação pela Administração, atendendo aos seguintes critérios de contabilização:
(i) Títulos para negociação – Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo
de serem negociados frequentemente e de forma ativa, os quais são contabilizados pelo valor
de mercado, sendo os ganhos e as perdas realizados e não realizados reconhecidos
diretamente no resultado do exercício. Os títulos para negociação são mantidos no ativo
circulante independente do seu prazo de vencimento.
(ii) Títulos disponíveis para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como
parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser
negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou
outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo valor de mercado, sendo os seus
rendimentos intrínsecos reconhecidos no resultado do período e os ganhos e as perdas
decorrentes das variações do valor de mercado, ainda não realizados, reconhecidos em conta
específica do patrimônio líquido, “Ajuste a valor de mercado - TVM”, l íquidos dos
correspondentes efeitos tributários.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos no resultado do exercício
mediante a identificação específica na data de negociação, em contrapartida do patrimônio
líquido, em conta destacada, líquidos dos correspondentes efeitos tributários.
(iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a
Administração possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento,
sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos intrínsecos. A
capacidade financeira é definida em projeções de fluxo de caixa, desconsiderando a
possibilidade de resgate antecipado desses títulos.
Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários disponíveis para venda e
mantidos até o vencimento, abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões
consideradas não temporárias, são refletidos no resultado como perdas realizadas.
(e) Instrumentos financeiros derivativos
De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02 e regulamentações posteriores, os instrumentos
financeiros derivativos são classificados de acordo com a intenção da Administração para fins
ou não de proteção (hedge).
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos efetuados por solicitação de
clientes, por conta própria, ou que não atendam aos critérios de proteção estabelecidos na
referida circular (principalmente derivativos utilizados para administrar a exposição global de
risco), são contabilizadas pelo valor de mercado, com os ganhos e as perdas realizados e não
realizados reconhecidos diretamente na demonstração do resultado.
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos destinados a hedge são
classificadas como hedge de risco de mercado ou hedge de fluxo de caixa, segundo os critérios
definidos na Circular BACEN nº 3.082/02. Os instrumentos financeiros derivativos destinados a
hedge e os respectivos objetos de hedge são ajustados ao valor de mercado, observado o
seguinte:
• Para aqueles classificados na categoria hedge de risco de mercado, a valorização ou a
desvalorização é registrada em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa, no
resultado do exercício; e
• Para aqueles classificados na categoria de hedge de fluxo de caixa, a valorização ou

desvalorização referente à parcela efetiva é registrada em contrapartida à conta destacada do
patrimônio líquido, líquida dos efeitos tributários.
(f) Demais ativos circulantes e não circulantes
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos
auferidos, em base “pro rata”, deduzidos das correspondentes rendas a apropriar.
(g) Permanente
Imobilizado de uso – Conforme previsto na Resolução CMN nº 4.535, de 24/11/2016,
correspondem aos bens tangíveis próprios e as benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros,
desde que utilizados no desempenho das atividades da empresa por período superior a um
exercício social e são reconhecidos pelo valor de custo e ajustado por redução ao valor
recuperável, quando aplicável. O valor de custo compreende o preço de aquisição ou
construção à vista, acrescido de eventuais impostos de importação e impostos não recuperáveis
sobre a compra, os custos diretamente atribuíveis, necessários para o seu funcionamento. A
depreciação, reconhecida mensalmente, considera a alocação sistemática do valor depreciável
ao longo da vida útil do ativo. O valor depreciável corresponde a diferença entre o valor de
custo de um ativo e o valor residual estimado que a instituição obteria com sua venda, após
deduzir as despesas estimadas de venda.
Intangível – Conforme Resolução CMN nº 4.534, de 24/11/2016, correspondem aos ativos não
monetários identificáveis sem substância física, adquiridos ou desenvolvidos pela instituição,
destinados à manutenção da instituição ou exercidos com essa finalidade. Na Instituição, o
Intangível é composto por softwares adquiridos registrados ao custo e sua amortização é
reconhecida mensalmente considerada a alocação sistemática do valor amortizável ao longo de
sua vida útil.
(h) Valor de recuperação dos ativos não financeiros
Com base em análise da Administração, se o valor de contabilização dos ativos não financeiros
exceder o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda por “impairment” no resultado do
exercício.
(i) Passivos circulantes e não circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos
incorridos em base “pro rata”, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.
(j) Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável,
acrescida do adicional de 10% e a provisão para a contribuição social sobre o lucro líquido foi
constituída à alíquota de 20% até dezembro de 2018, e 15% a partir de janeiro de 2019, em
conformidade com a Lei 13.169/15.
O imposto de renda diferido é calculado sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo
do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As
alíquotas de impostos definidas atualmente são usadas para se determinar o imposto de renda
diferido, no caso, para imposto de renda - 25%, e para a contribuição social - 15%.
(k) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e
obrigações legais é efetuado de acordo com os critérios definidos na Deliberação CVM nº 594/
09, com observância da Resolução CMN nº 3.823/09, da seguinte forma:
• Ativos Contingentes: não são reconhecidos, exceto quando da existência de evidências
suficientes que assegurem elevado grau de confiabilidade de realização, usualmente
representado pelo trânsito em julgado da ação e pela confirmação da capacidade de sua
recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível.
• Passivos Contingentes: decorrem basicamente de processos judiciais e administrativos,
inerentes ao curso normal dos negócios, movidos por terceiros, ex-funcionários e órgãos
públicos, em ações cíveis, trabalhistas, de natureza fiscal e outros riscos. Essas contingências
são avaliadas por assessores legais e levam em consideração a probabilidade que recursos
financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa
ser estimado com suficiente segurança. As contingências trabalhistas são classificadas como
prováveis, para as quais são constituídas provisões; possíveis, que somente são divulgadas
sem que sejam provisionadas; e remotas, que não requerem provisão e divulgação. Os valores
das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua
mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.
• Obrigações legais – fiscais: são derivadas de obrigações tributárias previstas na legislação,
independentemente da probabilidade de sucesso de processos judiciais em andamento, que têm
os seus montantes integrais reconhecidos contabilmente.
(l) Eventos subsequentes
Corresponde ao evento ocorrido entre a data-base das demonstrações financeiras e a data na
qual foi autorizada a emissão dessas demonstrações e são compostos por:
• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-
base das demonstrações financeiras; e
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na
data-base das demonstrações financeiras.

3 Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa são compostos como segue:

2020 2019
Disponibilidade em moeda nacional 2.969 4.041
Disponibilidade em moeda estrangeira 6.934 11.050
Total de disponibilidades 9.903 15.091
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) 4.733 2.670
Total 14.636 17.761
(*) Aplicações interfinanceiras de liquidez inclui apenas as operações cujos vencimentos na data
da efetiva aplicação sejam iguais ou inferiores a 90 dias e que apresentam insignificante risco
de valor e limites, conforme descrito na nota 2(c).

4 Títulos e valores mobiliários
2020 2019

Livres
Letras Financeiras do Tesouro 1.558 2.460
Total - Circulante 1.558 2.460
Os títulos públicos federais foram marcados a mercado pela cotação divulgada pela ANBIMA –
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais e são custodiados
pela SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
Apresentamos a seguir o resumo da carteira de títulos e valores mobiliários por categoria e
prazo de vencimento, já ajustados aos respectivos valores de mercado.
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

(b) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social
2º Semestre 2020 2019

Imposto Contribuição Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda  social de renda social de renda social

Lucro antes do imposto de renda  e da contribuição social (6.485) (6.485) (16.753) (16.753) (10.924) (10.924)
Adições (exclusões) líquidas:

Equivalência patrimonial (167) (167) (235) (235)
Participações no lucro (1.012) (1.012)
Participação nos resultados de administradores 175
Outras, líquidas 117 117 190 156

Base de cálculo (6.535) (6.535) (16.798) (16.832) (11.761) (11.936)
Alíquota efetiva 981 980 2.520 2.525 1.764 1.790
Alíquota adicional 653 1.679 1.176

Imposto de renda e contribuição social 1.634 980 4.199 2.525 2.940 1.790

11 Resultado com instrumentos financeiros derivativos
A DTVM realizou no período operações no mercado futuro para mitigar a exposição das
operações de câmbio indexadas a moeda estrangeira. Estas operações geraram um resultado
líquido negativo de R$ 2.627 em 2020 (2019 - Resultado líquido negativo – R$ 180).
12 Resultado de operações de câmbio

2º Semestre 2020 2019
Rendas de operações de câmbio 45 72 93
Rendas de variações e diferenças de taxas 7.031 19.767 29.569
Despesas de operações de câmbio (1.967) (6.578) (16.599)
Despesas de variações e diferenças de taxas (4.858) (9.516) (6.016)
Total 251 3.745 7.047

13 Receitas de prestação de serviços
2º Semestre 2020 2019

Rendas de comissão por colocação de títulos 213 340 72
Rendas de serviços prestados a ligadas (nota 16(a)) 1.655 3.734 2.506
Comissão por agenciamento de clientes 963 1.672 755
Diversas 54 235 966
Total 2.885 5.981 4.299

14 Despesa de pessoal
2º Semestre 2020 2019

Honorários (681) (1.184) (650)
Benefícios (659) (1.465) (1.322)
Encargos Sociais (1.149) (2.379) (1.809)
Proventos (2.871) (5.974) (4.727)
Treinamento (27) (32) (55)
Estagiários (52) (96) (60)
Total (5.439) (11.130) (8.623)
15 Outras despesas administrativas

2º semestre 2020 2019
Aluguel (595) (1.177) (515)
Comunicação (172) (357) (379)
Manutenção e conservação de bens (50) (115) (104)
Processamento de dados (1.710) (4.902) (6.234)
Promoções e relações públicas (20) (389) (132)
Propaganda e publicidade (5) (110) (86)
Prestação de serviços (1.349) (3.406) (3.932)
Transportes (115) (311) (696)
Viagens (14) (90) (310)
Depreciação e amortização (1.205) (2.225) (822)
Outros (196) (520) (507)
Total (5.431) (13.602) (13.717)
16 Partes relacionadas
(a) Transações com partes relacionadas
Os principais saldos e operações mantidos com partes relacionadas podem ser demonstrados
da seguinte forma:

Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
2020 2019 2020 2019

Banco BS2 S.A.
Disponibilidades 158 226
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4.733 195
Outros créditos - Diversos 260 338
Operações empréstimos e repasses (54)
Outras obrigações - Diversas (222) (338)
Receitas de prestação de serviços 3.734 2.506
Conforme legislação vigente à partir de 1º de janeiro de 2019, as instituições financeiras podem
conceder operações de créditos aos seus acionistas controladores, empresas coligadas,
administradores, ou parentes de seus administradores até o segundo grau. As operações
realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de
mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

(b) Remuneração do pessoal chave da administração
A Assembleia Geral Ordinária estabelece uma remuneração anual para os Administradores. Os
benefícios de curto prazo pagos estão demonstrados a seguir:

2º Semestre 2020 2019
Honorário (681) (1.184) (578)
Participação nos resultados 361 (72)
Encargos sociais (142) (267) (143)
Total (462) (1.451) (793)
17 Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da Instituição encontram-se registrados em contas patrimoniais por
valores compatíveis com os praticados pelo mercado. A administração desses instrumentos é
efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança.
A Instituição possui operações envolvendo instrumentos financeiros exclusivamente em conexão
com suas atividades, mantendo dentro de limites considerados aceitáveis a exposição aos
riscos de mercado, de moeda e de taxas de juros de seus ativos e passivos operacionais.
Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros não divergem significativamente dos
valores contábeis dos mesmos, na extensão de que foram pactuados e registrados por taxas e
condições praticadas no mercado para operações de natureza, risco e prazo similares.
Nos exercícios de 2020 e 2019 a DTVM realizou operações com instrumentos financeiros
derivativos conforme detalhadas na nota 11.
18 Gerenciamento de risco
A gestão de riscos da BS2 DTVM é centralizada no seu controlador Banco BS2 S.A. por meio do
Conglomerado Prudencial BS2 a qual reflete um esforço integrado de ações, controles e
processos, de forma a contemplar risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco
operacional e socioambiental.
É feita a divulgação do “Relatório de Gerenciamento de Riscos” no site do Banco BS2 em
Governança Corporativa, na seção “Relatório de Gerenciamento de Riscos” (www.bs2.com/
governanca-corporativa)  que visa atender a Circular 3.678/13 do Banco Central do Brasil e refere-
se à estrutura de gerenciamento de riscos, aos processos e metodologias de gerenciamento, como
também, o detalhamento dos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional.
19 Outras informações
Diante do cenário de pandemia do COVID-19 (Coronavírus), a BS2 DTVM vem pensando em
todos e tomando medidas e cuidados necessários para minimizar os efeitos da pandemia tanto
quanto possível.
O BS2 criou um comitê de crise exclusivamente para debater esse tema, com a participação de
toda a diretoria, onde são realizadas reuniões periódicas. O comitê de crise é chefiado pela
diretoria de finanças e riscos onde são definidas metas e ações adotadas no período de crise e
as estratégias para manutenção das operações essenciais.
Foram tomadas diversas medidas visando proteger a saúde dos colaboradores, tais como, a
adoção do regime de trabalho home office, cancelamento de eventos e reuniões presenciais,
adaptação da sede disponibilizando álcool em gel e orientações periódicas sobre como agir
neste momento.
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Aos Administradores e Acionistas
BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da BS2 Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“DTVM”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nesta data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
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CNPJ nº 28.650.236/0001-92

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BS2 Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nesta data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à DTVM, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabil idade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A administração da DTVM é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da DTVM é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a DTVM continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a DTVM ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança da DTVM são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da DTVM.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da DTVM. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a DTVM a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
São Paulo, 25 de março de 2021
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Carlos Augusto da Silva
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP197007/O-2

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

A polêmica 
da quebra de 
patentes das 

vacinas
Recentemente a OMC 

– Organização Mundial 
do Comércio buscou um 
acordo, a pedido da Índia 
e África do Sul, para a 
quebra das patentes das 
vacinas da COVID-19, 
sob o argumento de 
baratear a produção do 
fármaco. O Presidente 
do Grupo Marpa – Mar-
cas, Patentes, Inovação 
e Gestão Tributária, 
Valdomiro Soares, expli-
cou a polêmica. “Países 
como os EUA, União 
Europeia e Brasil, por 
exem plo, foram con-
trários à quebra das 
patentes. A justificativa 
é que tal ação iria afetar 
a área da inovação e frear 
o giro econômico do 
setor nos países, o que 
de fato pode acontecer”, 
apontou o presidente.

Valdomiro ainda ressal-
tou os impactos econômi-
cos que a ação pode 
gerar. “A proteção à 
propriedade intelectual 
deve ser preservada, e 
uma forma alternativa 
de solução do impasse 
deverá ser pensada. Hoje 
vivemos o reflexo de vari-
antes do vírus em todo o 
mundo; uma quebra de 
patentes para a produção 
desenfreada de vacinas 
poderia representar um 
desestímulo à evolução 
tecnológica das vacinas 
e medicamentos, já que 
as indústrias farmacêuti-
cas poderão não mais 
direcionar seu foco para 
isso, eis que não terão 
retorno financeiro do 
investimento feito. 

Além do mais, a pro-
dução sem controle de 
vacinas pode refletir em 
prejuízo direto à popu-
lação, com a diminuição 
de eficácia do medica-
mento”, acrescentou. 
O Presidente do Grupo 
Marpa enfatizou que é 
preciso chegar num meio 
termo que seja bom para 
as partes e que colabore 
para a saúde mundial (AI/
Marpa).

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais
Ativo      31.12.2020      31.12.2019
Circulante
Disponibilidades 166.179,85 437.084,79
Títulos e Valores Mobiliários 20.544.669,25 10.208.037,30
Contas à Receber 12.705.467,08 8.092.315,92
Total do Ativo Circulante 33.416.316,18 18.737.438,01
Não Circulante
Imóveis 137.821.739,61 136.786.621,97
Impostos e Contribuições à Compensar 1.922,19 499.996,62
Depósitos Judiciais 1.581.119,31 1.868.934,93
Impostos à Recuperar - 2.820.400,14
Contas à Receber 6.604,00 533,44
Investimentos
Participação no Capital de Sociedades
  Coligadas/Controladas 15.992.899,52 1.330.913,89
Outros Investimentos - 1.030.473,47
Imobilizado
Imobilizado Líquido 189.798,61 -
Móveis, Utensílios e Veículos - 2.173.961,19
Outras Imobilizações - 30.595,17
( - ) Depreciações Acumuladas - (2.050.569,94)
Total do Ativo Não Circulante 155.594.083,24 144.491.860,88
Total do Ativo 189.010.399,42 163.229.298,89

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2020      31.12.2019
Circulante
Obrigações Trabalhistas 16.608,26 34.271,16
Impostos à Pagar 133.854,38 101.062,22
Contas à Pagar 1.000.719,53 2.551.066,00
Provisão para Pagamento de Férias 38.156,31 41.706,78
Provisão para Imposto de Renda 592.276,68 691.316,93
Provisão para Contribuição Social 245.027,41 283.681,46
Total do Passivo Circulante 2.026.642,57 3.703.104,55
Não Circulante
Contas à Pagar - 76.332,74
Fundo de Reserva - 34.934,69
Total do Passivo Não Circulante - 111.267,43
Patrimônio Líquido
Capital Social 63.115.652,00 63.115.652,00
Reservas de Capital - 11.174.558,87
Reserva Legal 12.623.130,40 7.477.870,50
Reservas de Lucros 111.244.974,45 77.646.845,54
Total do Patrimônio Líquido 186.983.756,85 159.414.926,91

Total do Passivo 189.010.399,42 163.229.298,89

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/ACOMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/A
CNPJ Nº. 60.583.747/0001-41

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis dos Exercicios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019.

São Paulo, 21 de janeiro de 2021 A Diretoria

     31.12.2020      31.12.2019
Receita Operacional Bruta 40.717.757,89 30.677.726,60
Receitas de Locação de Imóveis 40.717.757,89 30.677.726,60
Despesas e Receitas Operacionais (3.163.244,82) (3.818.578,42)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (716.722,87) (730.195,70)
Despesas Financeiras (36.542,53) (29.394,49)
Despesas Tributárias (1.854.554,11) (1.187.619,38)
Despesas Imobiliárias - (1.108.742,96)
Outras Despesas (1.982.086,72) (1.134.988,60)
Despesas Patrimoniais (18.112,35) (20.883,64)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais
Variação de Investimentos em      31.12.2020      31.12.2019
  Sociedades Coligadas/Controladas - (1.155,68)
Receitas Financeiras 548.013,80 292.877,80
Receitas Diversas 896.759,96 101.524,23
Resultado Antes das Provisões 37.554.513,07 26.859.148,18
Provisão para Contribuição Social (1.294.130,39) (919.003,77)
Provisão para Imposto de Renda (3.445.356,21) (2.528.885,49)
Resultado Após Provisão dos Impostos 32.815.026,47 23.411.258,92
Reserva Legal - (1.170.562,95)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas (71.051,69) (1.155,68)
Saldo à Disposição da Diretoria 32.743.974,78 22.239.540,29

        31.12.2020      31.12.2019
Atividades Operacionais 32.833.138,82 23.433.298,24
Lucro Líquido do Período 32.743.974,78 23.411.258,92
Depreciações 18.112,35 20.883,64
Equivalência Patrimonial 71.051,69 1.155,68
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (23.401.908,48) (10.915.598,19)
Contas à Receber (4.619.221,72) (7.839.770,90)
Depositos Judiciais 287.815,62 -
Imóveis (1.035.117,64) (3.051.407,44)
Impostos à Compensar (3.318.474,57) 13.396,65
Móveis e Utensílios - -
Veículos (54.924,54) (24.294,85)
Participação em Sociedades
  Coligadas/Controladas (14.661.985,63) (9.000,00)
Outras adições em Investimentos - (4.521,65)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 634.496,67 (3.064.531,49)
Contribuições e Encargos à Recolher 17.662,90 6.200,62
Impostos à Pagar 32.792,16 82.675,33
Contribuição Social e Imposto de Renda 137.694,30 835.147,64
Contas à Pagar 1.550.346,47 400.021,10
Provisão de Férias 3.550,47 2.879,65
Capital integralizado - 9.052.000,00
Dividendos Distribuídos (1.600.000,00) (13.443.455,83)
Ajuste Anteriores 492.450,37 -
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 10.065.727,01 9.453.168,56
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Inicio do Exercício 10.645.122,09 1.191.953,53
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 20.710.849,10 10.645.122,09
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 10.065.727,01 9.453.168,56

Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social Reservas de Capital Reserva Legal Reservas de Lucros              Totais
Saldo em 31.12.2018 54.063.652,00 11.174.558,87 6.307.307,55 68.849.605,40 140.395.123,82
( - ) Capital integralizado 9.052.000,00 - - - 9.052.000,00
Dividendos Distribuídos - - - (13.443.455,83) (13.443.455,83)
Lucro Líquido do Exercício - - - 23.411.258,92 23.411.258,92
Reserva Legal - - 1.170.562,95 (1.170.562,95) -
Saldo em 31.12.2019 63.115.652,00 11.174.558,87 7.477.870,50 77.646.845,54 159.414.926,91
Dividendos Distribuídos - - - (1.600.000,00) (1.600.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 32.743.974,78 32.743.974,78
Ajustes Resultado Anterior - (11.174.558,87) 5.145.259,90 2.454.154,13 (3.575.144,84)
Saldo em 31.12.2020 63.115.652,00 - 12.623.130,40 111.244.974,45 186.983.756,85

São Paulo, 21 de janeiro de 2021
André Kissajikian - Diretor

Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

As Demonstrações Contábeis completas
estão disponíveis na sede da Companhia

     31.12.2020      31.12.2019
1 - Despesas/Receitas Operacionais (1.129.149,22) (36.242,02)
Despesas Tributárias (1.119.979,71) (162,83)
Outras Despesas Administrativas (9.991,08) (11.210,31)
Despesas Financeiras (1.254,50) -
Outras Despesas - (26.272,79)
Receitas Financeiras 2.076,07 1.403,91
2 - Resultado Antes da Contribuição
  Social e do Imposto de Renda (1.129.149,22) (36.242,02)
( - ) Provisao para Contribuição
  Social sobre o Lucro - (126,35)
( - ) Provisao para Imposto de Renda
  Pessoa Juridica - (210,58)
3 - Resultado Após a Contribuição Social
  e o Imposto de Renda (1.129.149,22) (36.578,95)

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

     31.12.2020      31.12.2019
Atividades Operacionais (1.129.149,22) (36.578,95)
Prejuízo Líquido do Exercício (1.129.149,22) (36.578,95)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (105.483,13) 131.182,74
Creditos com Pessoas Ligadas 169,84 -
Imposto de Renda na Fonte à Compensar 347,03 25.082,74
Contas à Receber (106.000,00) 106.100,00
Acréscimo e Decréscimo do Passivo 1.246.647,03 (60.950,79)
Contribuição Social à Pagar 11,31 (11,31)
Imposto de Renda à Pagar 18,86 (18,86)
Obrigações a Pagar (75,50) -
Contas a Pagar 231.536,90 (60.920,62)
Acionistas conta Capital à Realizar 330.000,00 -
Ajustes 685.155,46 -
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 12.014,68 33.653,00
Caixa e Equivalente de Caixa
  no início do Exercício 120.510,58 86.857,58
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 132.525,26 120.510,58
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 12.014,68 33.653,00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais
Mutações do Capital (-) Capital Reservas de Reservas de  Resultados
Patrimônio Líquido           Social Integralizar         Capital         Lucros       Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2018 10.495.005,36 - 157.348,43 883.080,39 14.272.345,31 25.807.779,49

Capital Realizado - - - - - -

Prejuízo Líquido do Exercício - - - - (36.578,95) (36.578,95)

Saldo em 31.12.2019 10.495.005,36 - 157.348,43 883.080,39 14.235.766,36 25.771.200,54

Reserva Legal - - - - - -

Ajustes - - - - 173,20 173,20

Prejuízo Líquido do Exercício - - - - (1.129.149,22) (1.129.149,22)

Saldo em 31.12.20 11.405.005,36 - 157.348,43 883.080,39 13.106.790,34 25.552.224,52

AKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ nº. 61.531.794/0001-04

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis dos exercício findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019.

São Paulo, 27 de janeiro de 2021 A Diretoria
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Ativo      31.12.2020    31.12.2019
Circulante
Disponibilidades 132.525,26 20.510,58
Contas à Receber - -
Títulos de Renda Fixa - 100.000,00
Total do Ativo Circulante 132.525,26 120.510,58
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 26.670.509,14 26.669.992,27
Imóveis Destinados à Venda 26.644.249,20 26.644.249,20
Creditos Com Pessoas Ligadas 169,84 -
Depósitos Judiciais 10.957,28 10.957,28
Impostos à Compensar 15.132,82 14.785,79
Provisão de Contratos de Pré Projetos - -
Investimentos 149,17 149,17
Investimentos por Incentivos Fiscais 149,17 149,17
Total do Ativo Não Circulante 26.670.658,31 26.670.141,44

Total do Ativo 26.803.183,57 26.790.652,02

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em ReaisPassivo      31.12.2020    31.12.2019

Circulante
Provisão para Contribuição Social sobre Lucro - 11,00
Provisão para Imposto de Renda - 18,33
Contas à Pagar 277.930,15 46.393,25
Credores por Compromissos Imobiliários 973.028,90 973.028,90
Provisão à Pagar de
  Contratos de Pré Projetos - -
Total do Passivo Circulante 1.250.959,05 1.019.451,48
Patrimônio Líquido
Capital Social 15.200.000,00 10.495.005,36
Reserva de Capital 157.348,43 157.348,43
(-) Capital A Integralizar (3.794.994,64) -
Reserva Legal 883.080,39 883.080,39
Reservas de Lucros 14.235.939,56 14.235.766,36
Resultados Acumulados (1.129.149,22) (36.578,95)
Total do Patrimônio Líquido 25.552.224,52 25.771.200,54
Total do Passivo 26.803.183,57 26.790.652,02

André Kissajikian
Diretor Superintendente

Maria Jose Sales Norte
Contadora: CRC 1SP060.707/O5

As demonstrações Contabéis completas estão disponíveis na sede da Companhia.
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ADIQ SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ nº 20.520.298/0001-78

Senhores (as) acionistas e clientes,
Apresentamos as demonstrações financeiras da Adiq Soluções de Pagamento S.A. (Adiq) -
controlada pelo Banco BS2 S.A - relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
A Adiq é uma instituição de pagamentos autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ela
atua como credenciadora de estabelecimentos comerciais para a captura, processamento e
liquidação de transações eletrônicas realizadas com cartão de crédito e de débito, no mundo físico
e também digital (e-commerce).
Em 2019 a Adiq reforçou sua atuação no modelo B2B2C, expandindo seus canais de atuação para Bin
Sponsorship, Facilitadores de Pagamentos, Parceiros White Label e Canais Digitais de e-Commerce e

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Marketplaces, consolidando-se como empresa de Soluções de Pagamentos, processando mais de R$
57,5 bilhões em operações de cartões de crédito e de débito em 2020, contra R$ 40,2 bilhões no
exercício de 2019. O ativo total alcançou a cifra de quase R$ 9,9 bilhões (R$ 6,7 bilhões em 2019),
composto especialmente por operações a liquidar de meios de pagamento. O lucro líquido em 2020 foi
de R$ 18,2 milhões, contra R$ 3,5 milhões em 2019. Em patrimônio líquido, a Adiq encerrou o exercício
com R$ 39,1 milhões contra R$ 24,9 milhões em 2019.
Importante enfatizar o crescimento anual consistente que a empresa vem apresentando, tanto em
termos de volumes transacionados, quanto de resultados.
Destacamos também um importante movimento iniciado em 2020, de integração da sustentabilidade

como elemento direcionador dos negócios nas empresas BS2, seguindo as melhores práticas de ESG –
governança, social e ambiental. A partir da adesão ao Pacto Global da ONU, em julho de 2020, iniciamos
uma agenda institucional de sustentabilidade, com ações que nos colocam de forma estruturada como
promotores do crescimento sustentável. Desdobramentos desta iniciativa poderão ser acompanhados
integralmente no Relatório Anual ESG que será publicado pelo Banco BS2, controlador da Adiq.
Agradecemos especialmente aos nossos colaboradores pelo engajamento na execução estratégica
da Adiq e aos nossos parceiros e clientes que muito nos honram com sua preferência e confiança.
A Diretoria
São Paulo, 25 de março de 2021.

Balanço patrimonial - Em 31 de dezembro de 2020 - Valores expressos em milhares de reais

Ativo Nota 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 3 211.134 411.178

Disponibilidades 211.134 411.178
Instrumentos financeiros 9.651.142 6.279.239

Títulos e valores mobiliários 4 1.318.791 194.311
Relações interfinanceiras 5 8.248.148 6.054.349
Outros ativos financeiros 6 84.203 30.579

Outros ativos 7 1.220 143
Ativos fiscais correntes e diferidos 8 2.086 2.689
Investimentos 1.282

Investimentos em participações em controlada 9 1.282
Imobilizado 10 4.735 2.262

Imobilizado de uso 5.468 2.422
(Depreciação acumulada) (733) (160)

Intangível 10 7.756 22.409
Ativos intangíveis 8.899 23.164
(Amortização acumulada) (1.143) (755)

Total do ativo 9.879.355 6.717.920

Passivo Nota 2020 2019
Passivos financeiros 9.840.229 6.693.049

Obrigações por empréstimos e repasses 11 17.634
Outros passivos financeiros 12 9.840.229 6.675.415

Total do passivo 9.840.229 6.693.049

Patrimônio líquido dos acionistas controladores 39.126 24.871
Capital social 13(a) 11.627 11.627
Reserva de capital 13(b) 15.231 15.423
Reservas de lucros 12.268
Lucros ou prejuízos acumulados (2.179)

Total do passivo e patrimônio líquido 9.879.355 6.717.920
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado - Em 31 de dezembro de 2020
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2º semestre 2020 2019
Receitas da intermediação financeira (4.608) (1.158) 8.110

Resultado com títulos e valores mobiliários 14 5.420 8.870 8.110
Resultado com operações de venda ou de
transferência de ativos financeiros 15 (10.028) (10.028)

Despesas da intermediação financeira (30) (233) (327)
Operações empréstimos e repasses (30) (233) (327)

Resultado bruto da intermediação financeira (4.638) (1.391) 7.783
Outras receitas (despesas) operacionais 18.911 26.044 (1.347)

Receitas de prestação de serviços 16 71.958 117.255 63.122
Despesas de pessoal 17 (11.401) (21.880) (14.852)
Outras despesas administrativas 18 (26.607) (49.049) (40.025)
Despesas tributárias 19 (10.157) (15.963) (9.131)
Resultado de participação em controlada 9 325 626
Outras receitas operacionais 20 420 1.135 1.441
Outras despesas operacionais 20 (5.627) (6.080) (1.902)

Resultado operacional 14.273 24.653 6.436
Outras receitas e despesas 1 906
Resultado antes da tributação sobre o lucro e
participações 14.274 25.559 6.436
Imposto de renda e contribuição social 21 (729) (3.748) (662)

Imposto de renda (842) (2.300) (319)
Contribuição social (322) (846) (106)
Ativo fiscal diferido 435 (602) (237)

Participações nos resultados (1.790) (3.579) (2.272)
Resultado líquido do semestre/exercício 11.755 18.232 3.502
Resultado líquido por lote de mil ações - R$ 1.010,98 1.568,04 301,19

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2020 -
Valores expressos em milhares de reais

Demonstração do resultado abrangente - Em 31 de dezembro de 2020
Valores expressos em milhares de reais

2º semestre 2020 2019
Resultado líquido do semestre/exercício 11.755 18.232 3.502
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente 11.755 18.232 3.502

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa - Em 31 de dezembro de 2020
Valores expressos em milhares de reais

2º semestre 2020 2019
Atividades operacionais
Lucro líquido 11.755 18.232 3.502
Ajustes ao lucro líquido 157 1.340 1.278

Depreciação e amortização 917 1.712 849
Resultado de participação em controlada (325) (626)
Ganhos / perdas de capital líquidas (156)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (435) 602 237
Pagamentos baseados em ações (192) 192

Lucro líquido ajustado 11.912 19.572 4.780
Variações de ativos e passivos

Títulos e valores mobiliários (1.097.217) (1.124.480) (188.428)
Outros créditos (57.718) (53.623) (29.466)
Outros valores e bens (226) (1.077) (143)
Obrigações por empréstimos e repasses (5.076) (17.634) 17.634
Relações interfinanceiras e interdependências (1.872.815) (2.193.799) (6.054.349)
Outras obrigações 2.988.435 3.166.832 6.671.251

Caixa (aplicado) gerado nas operações (32.705) (204.209) 421.279
Imposto de renda e contribuição social pagos (4.895) (5.804)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades
operacionais (37.600) (210.013) 421.279
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Alienação de imobilizado de uso 3 3
Aquisição de imobilizado de uso (2.756) (3.049) (2.131)
Aquisição de intangível (735) (23.022)
Alienação de intangível 14.250
Aquisição de participações societárias (10)
Aumento de capital em controladas e coligada (490) (490)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades
de investimento (3.243) 9.969 (25.153)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Aumento de capital 14.999
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 14.999
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa (40.843) (200.044) 411.125
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 251.977 411.178 53
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício 211.134 211.134 411.178
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa (40.843) (200.044) 411.125

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 Contexto operacional
A Adiq Soluções de Pagamento S.A. (“Adiq”), é uma sociedade anônima de capital fechado, com
sede na cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, controlada direta do Banco BS2 S.A..
A Instituição foi constituída em 8 de abril de 2014, com a denominação social de Bonsucesso
Adquirência Ltda. Em 15 de maio de 2017, ocorreu a transformação da empresa em sociedade
anônima de capital fechado, passando a ser controlada diretamente pelo Banco BS2 S.A. e teve
sua denominação social alterada para Adiq - Soluções de Pagamento S.A.. Em novembro de 2017,
a Adiq protocolou uma série de documentos e informações junto ao Banco Central do Brasil
(BACEN), complementando a documentação necessária para a autorização para funcionamento
como Instituição de Pagamento. O pleito inicial foi arquivado pela autoridade monetária em função
da publicação da Circular 3.885/2018 e novo pedido de autorização foi aprovado em 26 de agosto
de 2019. A Adiq tem o seguinte objeto social:  • A prestação de serviços de credenciamento de
estabelecimentos comerciais e de estabelecimentos prestadores de serviços para a aceitação de
cartões de crédito e de débito, bem como de outros instrumentos ou arranjos de pagamento, ou
meios eletrônicos necessários para registro e aprovação de transações não financeiras;
• Converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciar a aceitação
ou gerir o uso de moeda eletrônica; • O aluguel, o fornecimento e a prestação de serviços de
instalação e manutenção de soluções e meios eletrônicos ou manuais para a captura e
processamento de dados relativos às transações decorrentes de uso de cartões de crédito e de
débito, bem como com outros meios de pagamento ou meios eletrônicos necessários para registro
e aprovação de transações financeiras e dados eletrônicos de qualquer natureza que possam
transitar em rede eletrônica; • Prestação de serviços de instalação e manutenção de soluções e
meios eletrônicos para automação comercial; • A administração dos pagamentos e recebimentos
da rede de estabelecimentos credenciados, mediante captura, transmissão, processamento dos
dados e liquidação das transações eletrônicas e manuais com cartões de crédito e débito, bem

como outros meios de pagamento e meios eletrônicos ou manuais destinados a transações não-
financeiras, bem como a manutenção dos agendamentos nacionais e internacionais de meios
manuais e eletrônicos de pagamento;  • Outras atividades relacionadas à prestação de serviço de
pagamento, designadas pelo Banco Central do Brasil;  • A participação em outras sociedades
como sócia ou acionista, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior;  • A prestação de
serviços de distribuição de produtos financeiros e securitários; e • Desenvolvimento de outras
atividades correlatas, de interesse da Sociedade.
2 Resumo das principais políticas contábeis
As demonstrações financeiras da Adiq foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições de pagamentos autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às normas do
Conselho Monetário Nacional (CMN), do Bacen e modelo do documento previsto no Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo Bacen e evidenciam todas as
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com
as utilizadas pela Administração na sua gestão. A resolução CMN nº 4.720/2019 e a resolução
BCB nº 2/2020 estabeleceram critérios gerais e procedimentos para elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras com vigência a partir de janeiro/2020, incluindo a apresentação da
demonstração do resultado abrangente. As alterações efetuadas por estas estão sendo
contempladas a partir desta demonstração financeira, passando a apresentar o balanço
patrimonial por ordem de liquidez e a segregação entre circulante e não circulante em nota
explicativa. Para melhor entendimento e comparabilidade entre os períodos apresentados nessas
demonstrações financeiras, apresentamos a seguir o balanço patrimonial e demonstração do
resultado de 31 de dezembro de 2019 reclassificado, conforme resolução BCB nº 2/2020.

Adiqplus
Saldo no início do exercício

Aquisição de quotas 10
Aumento de capital 490
Ganhos de capital 156
Resultado da equivalência patrimonial no exercício 626

Saldo no fim do exercício 1.282

10 Imobilizado e intangível
Custo de aquisição

31/12/2019 Adição Baixas 31/12/2020
Mobiliário 97 1.628 (3) 1.722
Equipamentos de Processamento de Dados 881 55 936
Maquinas de cartão 1.444 1.444
Benfeitorias em imóveis de terceiros 1.366 1.366

Total Imobilizado 2.422 3.049 (3) 5.468
Sistemas de processamento de dados adquiridos 16.674 43 (15.000) 1.717
Sistemas de processamento de dados gerados
internamente 6.479 692 7.171
Marcas 11 11
Total Intangível 23.164 735 (15.000) 8.899

Depreciação/Amortização acumulada Total líquido
31/12/2019 Adição Baixas 31/12/2020 31/12/2020

Mobiliário (16) (78) (94) 1.628
Equipamentos de Processamento
de Dados (144) (151) (295) 641
Maquinas de cartão (202) (202) 1.242
Benfeitorias em imóveis de terceiros (142) (142) 1.224
Total Imobilizado (160) (573) (733) 4.735
Sistemas de processamento de dados
adquiridos (755) (1.138) 750 (1.143) 574
Sistemas de processamento de dados
gerados internamente 7.171
Marcas 11
Total Intangível (755) (1.138) 750 (1.143) 7.756

11 Obrigações por empréstimos e repasses
Referem-se a obrigações por empréstimos no país efetuadas com seu controlador Banco BS2 S.A.
com prazos de vencimentos demonstrados abaixo.

2019
Até 3 meses 2.100
3 a 12 meses 15.534
Total – Circulante 17.634

12 Outros passivos financeiros
2020 2019

Valores a pagar a sociedades ligadas (Nota 18) 781 640
Remuneração do capital a pagar 3.785
Impostos e contribuições a recolher 3.086 1.877
Provisão de despesas com pessoal 5.793 3.503
Provisão para fornecedores e prestadores de serviços 24.506 19.492
Obrigações por transações de pagamento (i) 9.673.469 6.033.416
Valores a repassar por operações de adquirência (ii) 128.798 616.425
Diversos 11 62
Total - Circulante 9.840.229 6.675.415

(i) “Obrigações por transações de pagamento” refere-se a valores a repassar aos
estabelecimentos comerciais credenciados (adquirência) por operações com cartão de crédito e
débito e em contrapartida foi registrado no ativo na rubrica “Relações interfinanceiras - Transações
de pagamento” os valores a receber dos repasses das bandeiras de cartões conforme nota 6.
(ii) “Valores a repassar por operações de adquirência” referem-se basicamente a montantes
transacionados nos cartões de crédito e débito entre os bancos emissores e os estabelecimentos
comerciais.
13 Patrimônio líquido
(a) Capital social - Em setembro de 2019 foi realizado aumento de capital de R$ 1.162, sendo
emitidas 1.162.730 novas ações ordinárias, sem valores nominais, integralizados em moeda
corrente nacional, pelo valor total de R$ 15.000, dos quais R$ 13.837 registrado em reserva de
capital – Ágio na subscrição de ações.
Em 31 de dezembro de 2020, o capital subscrito e integralizado no montante de R$ 11.627 (2019 –
R$ 11.627) está representado por 11.627.290 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. (b)
Reserva de capital - É constituída do ágio na emissão de ações. (c) Reservas de lucros - Legal:
Será constituída à base de 5% sobre o lucro líquido apurado, limitada a 20% do capital social.
Estatutária: Será constituída pelo saldo de lucro remanescente após a constituição de reserva
legal e da distribuição dos dividendos. Sua destinação será para aumento de capital, podendo ser,
por deliberação dos acionistas, distribuída total ou parcialmente ou compensada com prejuízos. (d)
Dividendos e juros sobre o capital próprio - Aos acionistas está assegurado um dividendo
mínimo correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma da Lei das
Sociedades por Ações e do Estatuto Social.
14 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

2º semestre 2020 2019
Resultado de títulos de renda fixa 5.870 9.352 8.111
Ajuste ao valor de mercado dos títulos
e valores mobiliários (450) (482) (1)
Total 5.420 8.870 8.110

15 Resultado com operações de venda ou de transferência de ativos financeiros
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram efetuadas cessões de créditos sem retenção
de risco de operações de transações de pagamentos, que na data da cessão totalizava R$
1.198.464 gerando um resultado negativo de R$ 10.028.
16 Receitas de prestação de serviços

2º semestre 2020 2019
Rendas por serviços de pagamento (i) 32.863 58.394 35.741
Rendas de serviços prestados a ligadas 39.046 58.812 27.381
Diversas 49 49
Total 71.958 117.255 63.122

(i) Rendas provenientes da captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das
transações realizadas com cartões de crédito e débito.
17 Despesa de pessoal

2º semestre 2020 2019
Honorários (775) (1.286) (1.228)
Benefícios (1.384) (2.636) (1.925)
Encargos Sociais (2.349) (4.664) (3.140)
Proventos (6.823) (13.184) (8.308)
Treinamento (34) (41) (208)
Estagiários (36) (69) (43)
Total (11.401) (21.880) (14.852)

18 Outras despesas administrativas
2º semestre 2020 2019

Aluguel (662) (1.809) (1.401)
Comunicação (621) (1.465) (2.495)
Manutenção e conservação de bens (63) (116) (105)
Processamento de dados (15.857) (30.545) (25.142)
Promoções e relações públicas (340) (562) (201)
Propaganda e publicidade (129) (152) (22)
Prestação de serviços (7.462) (11.563) (8.500)
Transportes (38) (90) (183)
Viagens (8) (161) (420)
Depreciação e amortização (851) (1.572) (770)
Outros (576) (1.014) (786)
Total (26.607) (49.049) (40.025)

19 Despesas tributárias
2º semestre 2020 2019

Outras despesas tributárias (60) (152) (545)
ISSQN (2.650) (4.173) (2.129)
Cofins (6.130) (9.581) (5.321)
PIS (1.317) (2.057) (1.136)
Total (10.157) (15.963) (9.131)

20 Outras receitas e despesas operacionais
2º Semestre 2020 2019

Recuperação/reversão de provisões operacionais 193 768 1.381
Variações monetárias e cambiais 102 229 17
Receita de aluguel 124 124
Diversos 1 14 43
Total de outras receitas operacionais 420 1.135 1.441

2º Semestre 2020 2019
Despesas de provisões operacionais (1.929) (1.929)
Variações monetárias e cambiais (2.479) (2.857) (1.383)
Despesas com serviços associados a transações
de pagamento (1.213) (1.288) (404)
Diversos (6) (6) (115)
Total de outras despesas operacionais (5.627) (6.080) (1.902)
21 Imposto de renda e contribuição social

2º Semestre 2020 2019
Contri- Contri- Contri-

Imposto buição Imposto buição Imposto buição
de renda social de renda social de renda social

Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social 14.274 14.274 25.559 25.559 6.436 6.436
Adições (exclusões) líquidas:
Participação nos resultados de
administradores 989

Resultado de participações
em controladas (325) (325) (626) (626)
Participações no lucro (1.790) (1.790) (3.579) (3.579) (2.272) (2.272)
Lei 11.196/2005 (Lei do bem) (9.838) (9.838) (9.838) (9.838) (2.848) (2.848)
Outras, líquidas 330 (30) 139 (156) (1) (1)

Base de cálculo 2.651 2.291 11.655 11.360 2.304 1.315
Alíquota Efetiva (397) (206) (1.748) (1.022) (346) (118)
Alíquota Adicional (254) (1.142) (206)
Incentivo Fiscal 128 164 8
Imposto de renda e contribuição
social (523) (206) (2.726) (1.022) (544) (118)

Continua...

De Para Ref.
Ativo
Disponibilidades 411.178 Caixa e equivalentes de caixa 411.178
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 194.311 Títulos e valores mobiliários e Instrumentos financeiros derivativos 194.311
Relações interfinanceiras 6.054.349 Relações interfinanceiras 6.054.349
Outros créditos 33.268 Outros ativos financeiros 30.579 (1)

Ativos fiscais correntes e diferidos 2.689 (1)
Outros valores e bens 143 Outros ativos 143
Imobilizado de uso 2.262 Imobilizado 2.262
Intangível 22.409 Intangível 22.409
Total do ativo 6.717.920 Total do ativo 6.717.920
Passivo
Obrigações por empréstimos e repasses 17.634 Obrigações por empréstimos e repasses 17.634
Outras obrigações 6.675.415 Outros passivos financeiros 6.675.415
Patrimônio líquido 24.871 Patrimônio liquido 24.871
Total do passivo e do patrimônio líquido 6.717.920 Total do passivo e do patrimônio líquido 6.717.920
De Para
Receitas da intermediação financeira 8.110 Receitas da intermediação financeira 8.110

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 8.110 Resultado com títulos e valores mobiliários 8.110
Despesas da intermediação financeira (327) Despesas da intermediação financeira (327)

Operações de empréstimos e repasses (327) Operações empréstimos e repasses (327)
Resultado bruto da intermediação financeira 7.783 Resultado bruto da intermediação financeira 7.783
Outras receitas (despesas) operacionais (1.347) Outras receitas (despesas) operacionais (1.347)

Receitas de prestação de serviços 63.122 Receitas de prestação de serviços 63.122
Despesas de pessoal (14.852) Despesas de pessoal (14.852)
Outras despesas administrativas (40.025) Outras despesas administrativas (40.025)
Despesas tributárias (9.131) Despesas tributárias (9.131)
Outras receitas operacionais 1.441 Outras receitas operacionais 1.441
Outras despesas operacionais (1.902) Outras despesas operacionais (1.902)

Resultado operacional 6.436 Resultado operacional 6.436
Resultado não operacional Outras receitas e despesas

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 6.436 Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 6.436
Imposto de renda e contribuição social (662) Imposto de renda e contribuição social (662)

Provisão para imposto de renda (319) Imposto de renda (319)
Provisão para contribuição social (106) Contribuição social (106)
Ativo fiscal diferido (237) Ativo fiscal diferido (237)
Participações no resultado (2.272) Participações no resultado (2.272)

Lucro líquido do exercício 3.502 Resultado líquido do exercício 3.502
(1) Foi reclassificado da nomenclatura “Outros créditos” o valor de R$ 2.689 para a nova nomenclatura “Ativos fiscais correntes e diferidos”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo
de convergência contábil internacional, porém, nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil
(BACEN). Desta forma, a instituição, na elaboração das demonstrações contábeis, adotou os
seguintes pronunciamentos homologados pelo BACEN, até o presente momento:
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas;
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação
de Erro;
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente;
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes;
Resolução CMN nº 4.144/12–Pronunciamento Conceitual Básico(R1);
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados;
Resolução CMN nº 4.748/19 – CPC 46 - Mensuração do valor justo.
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração utilize de julgamento na determinação e registro de estimativas
contábeis. Os principais itens de balanço sujeitos a essas estimativas incluem: os valores de
mercado dos títulos e valores mobiliários, os créditos tributários de imposto de renda e
contribuição social. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em
valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação. A Administração da Adiq revisa as estimativas e premissas pelo menos
semestralmente. A Instituição está dispensada de apresentar as demonstrações contábeis
consolidadas, em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 36, item 04 – Demonstrações
Consolidadas, tendo em vista que o seu controlador já disponibiliza suas demonstrações
financeiras consolidadas. As demonstrações contábeis foram concluídas e aprovadas pela
Diretoria Executiva da Adiq em 25 de março de 2021. (a) Apuração do resultado - O resultado é
apurado pelo regime contábil de competência de exercícios, sendo ajustado pela parcela atribuível
de imposto de renda e contribuição social incidentes sobre os lucros tributáveis e, quando
aplicável, pelo imposto de renda e contribuição social diferidos, que serão recuperados ou exigidos
em exercícios seguintes. (b) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação - Considera-se moeda
funcional a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. A moeda funcional
da Adiq é o Real e as informações financeiras são apresentadas em milhares de reais e estão
sujeitas a arredondamentos para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
(c) Caixa e equivalentes - Caixa e equivalentes são representados, basicamente, por
disponibilidades, depósitos bancários disponíveis e investimentos de curto prazo de alta liquidez
que são prontamente conversíveis em caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança
de valor e limites, cujo prazo de vencimento seja igual ou inferior a 90 dias (a partir da data de
aquisição), que são utilizados pela Adiq para gerenciamento de seus compromissos de curto
prazo. (d) Títulos e valores mobiliários - De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01, e
regulamentação complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados em três categorias
específicas, de acordo com a intenção de negociação pela Administração, atendendo aos
seguintes critérios de contabilização: (i) Títulos para negociação – Incluem os títulos e valores
mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, os
quais são contabilizados pelo valor de mercado, sendo os ganhos e as perdas realizados e não
realizados reconhecidos diretamente no resultado do exercício. Os títulos para negociação são
mantidos no ativo circulante independente do seu prazo de vencimento. (ii) Títulos disponíveis
para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a
administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado
dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são
contabilizados pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos reconhecidos no
resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado,
ainda não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido, “Ajuste a valor de
mercado - TVM”, líquidos dos correspondentes efeitos tributários. Os ganhos e as perdas, quando
realizados, são reconhecidos no resultado do exercício mediante a identificação específica na data
de negociação, em contrapartida do patrimônio líquido, em conta destacada, líquidos dos
correspondentes efeitos tributários. (iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e
valores mobiliários para os quais a Administração possui a intenção e a capacidade financeira de
mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescido dos
rendimentos intrínsecos. A capacidade financeira é definida em projeções de fluxo de caixa,
desconsiderando a possibilidade de resgate antecipado desses títulos. Os declínios no valor de
mercado dos títulos e valores mobiliários disponíveis para venda e mantidos até o vencimento,
abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não temporárias, são
refletidos no resultado como perdas realizadas. (e) Demais ativos circulantes e não circulantes
- Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos

auferidos, em base pro rata, deduzidos das correspondentes rendas a apropriar. (f) Permanente -
Imobilizado de uso – Conforme previsto na Circular Bacen nº 3.817, de 14/12/2016,
correspondem aos bens tangíveis próprios e as benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros,
desde que utilizados no desempenho das atividades da empresa por período superior a um
exercício social e são reconhecidos pelo valor de custo e ajustado por redução ao valor
recuperável, quando aplicável. O valor de custo compreende o preço de aquisição ou construção à
vista, acrescido de eventuais impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a
compra, os custos diretamente atribuíveis, necessários para o seu funcionamento. A depreciação,
reconhecida mensalmente, considera a alocação sistemática do valor depreciável ao longo da vida
útil do ativo. O valor depreciável corresponde a diferença entre o valor de custo de um ativo e o
valor residual estimado que a Instituição obteria com sua venda, após deduzir as despesas
estimadas de venda. Intangível – Conforme Circular Bacen nº 3.818, de 14/12/2016,
correspondem aos ativos não monetários identificáveis sem substância física, adquiridos ou
desenvolvidos pela Instituição, destinados à sua manutenção ou exercidos com essa finalidade. Na
Instituição, o Intangível é composto por softwares adquiridos registrados ao custo e sua
amortização é reconhecida mensalmente considerada a alocação sistemática do valor amortizável
ao longo de sua vida útil. (g) Valor de recuperação dos ativos não financeiros - Com base em
análise da Administração, se o valor de contabilização dos ativos não financeiros exceder o seu
valor recuperável, é reconhecida uma perda por impairment no resultado do exercício. (h)
Passivos circulantes e não circulantes - Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis,
incluindo, quando aplicável, os encargos incorridos em base pro rata, deduzidos das
correspondentes despesas a apropriar. (i) Imposto de renda e contribuição social - A provisão
para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida do
adicional de 10% e a provisão para a contribuição social sobre o lucro líquido foi constituída à
alíquota de 9%. O imposto de renda diferido é calculado sobre as diferenças temporárias entre as
bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações
financeiras. As alíquotas de impostos definidas atualmente são usadas para se determinar o
imposto de renda diferido, no caso, para imposto de renda - 25%, e para a contribuição social -
9%. (j) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais e fiscais - O reconhecimento, a
mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais é efetuado de
acordo com os critérios definidos na Deliberação CVM nº 594/09, com observância da Resolução
CMN nº 3.823/09, da seguinte forma: • Ativos Contingentes: não são reconhecidos, exceto quando
da existência de evidências suficientes que assegurem elevado grau de confiabilidade de
realização, usualmente representado pelo trânsito em julgado da ação e pela confirmação da
capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível.
• Obrigações legais e fiscais: são derivadas de obrigações tributárias previstas na legislação,
independentemente da probabilidade de sucesso de processos judiciais em andamento, que têm
os seus montantes integrais reconhecidos contabilmente. (k) Eventos Subsequentes -
Corresponde ao evento ocorrido entre a data-base das demonstrações financeiras e a data na qual
foi autorizada a emissão dessas demonstrações e são compostos por: • Eventos que originam
ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demonstrações
financeiras; e • Eventos que não Originam Ajustes: são aqueles que evidenciam condições que
não existiam na data-base das demonstrações financeiras.
3 Caixa e equivalentes de caixa
Descrição 2020 2019
Disponibilidade em moeda nacional 211.134 411.178
Total 211.134 411.178
4 Títulos e valores mobiliários

2020 2019
Livres

Certificados de depósitos bancários 1.194.031 143.845
Letras Financeiras do Tesouro 26.577

Vinculado a prestação de garantias
Letras Financeiras do Tesouro 98.183 50.466

Total - Circulante 1.318.791 194.311
Os títulos para negociação são mantidos no ativo circulante independente do seu prazo de
vencimento.
Os títulos públicos federais foram marcados a mercado pela cotação divulgada pela ANBIMA –
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais e são custodiados
pela SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
Apresentamos a seguir o resumo da carteira de títulos e valores mobiliários por categoria e prazo
de vencimento, já ajustados aos respectivos valores de mercado.

Lucros ou
Capital  Reservas Reservas prejuízos
social  de capital  de lucros  acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 10.465 1.394 (5.681) 6.178
Aumento de capital 1.162 13.837 14.999
Remuneração baseada em ações 192 192
Lucro líquido 3.502 3.502
Saldo em 31 de dezembro de 2019 11.627 15.423 (2.179) 24.871
Remuneração baseada em ações (192) (192)
Lucro líquido 18.232 18.232
Constituição de reservas 12.268 (12.268)
Dividendos (3.785) (3.785)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 11.627 15.231 12.268 39.126
Saldo em 30 de junho de 2020 11.627 15.231 4.298 31.156
Lucro líquido 11.755 11.755
Constituição de reservas 12.268 (12.268)
Dividendos (3.785) (3.785)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 11.627 15.231 12.268 39.126

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020
Valor do custo Ajuste a mercado

amortizado refletido no resultado Valor contábil Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a  3 anos Acima de 3 anos
Títulos para negociação
Certificados de depósitos bancários 1.194.031 1.194.031 1.068.095 125.936
Letras Financeiras do Tesouro 125.242 (482) 124.760 2.318 42.411 80.031
Total de títulos e valores mobiliários 1.319.273 (482) 1.318.791 2.318 1.068.095 168.347 80.031

2019
Ajuste a

Valor mercado
do custo  refletido no Valor De 1 a Acima de

amortizado resultado  contábil  3 anos  3 anos
Títulos para negociação
Certificados de Depósitos Bancários 143.845 143.845 143.845
Letras Financeiras do Tesouro 50.467 (1) 50.466 20.135 30.331
Total de títulos e valores mobiliários 194.312 (1) 194.311 163.980 30.331
5 Relações interfinanceiras

2020 2019
Transações de pagamento (i) 8.248.148 6.054.349
Total – Circulante 8.248.148 6.054.349
(i) Referem-se a pagamentos e recebimentos a liquidar de emissores decorrentes das operações
com cartão de crédito e débito realizadas por estabelecimentos comerciais.
6 Outros ativos financeiros

2020 2019
Devedores por depósitos em garantia 216
Impostos e contribuições a compensar 7.320 4.400
Valores a receber por operações de adquirência 74.574 23.503
Diversos 2.309 2.460
Total – Circulante 84.203 30.579
7 Outros ativos

2020 2019
Bens não de uso próprio 417
Outras despesas antecipadas 803 143
Total - Circulante 1.220 143

8 Ativos fiscais correntes e diferidos
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a movimentação e natureza dos
créditos tributários pode ser demonstrada como segue:

2020 2019
Prejuízos Prejuízos

 fiscais/ fiscais/
Adições Base Adições Base

temporárias  negativa Total temporárias negativa Total
Saldo no início do exercício 819 1.870 2.689 860 2.066 2.926

Constituição 1.336 1.336 275 275
Utilização (69) (1.870) (1.939) (316) (196) (512)

Saldo no fim do exercício 2.086 2.086 819 1.870 2.689

Os créditos tributários serão compensados dentro do prazo permitido pela Resolução nº 3.355/06
do BACEN. Os créditos tributários são relacionados a prejuízo fiscal e base negativa e serão
recuperados, segundo a expectativa da administração com lucros tributários futuros, a partir de
projeções elaboradas com base em premissas internas e cenários econômicos futuros, que podem,
portanto, sofrer alterações.
Ano Valor contábil Valor presente
2021 2.086 2.046
Total 2.086 2.046

9 Investimentos em participações em controlada
Em janeiro de 2020 a Adiq adquiriu 9.999 quotas de capital da Adiqplus Facilitadora de
Pagamentos Ltda. passando a participar na sociedade com 99,99%. Em julho de 2020 foi
integralizado o aumento de capital de R$ 10.000 para R$ 500.000 na proporção da participação
societária.
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CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. DO BRASIL.
CNPJ: 17.894.654/0001-09

Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em Reais - R$)
Balanços patrimoniais

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, 
que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de 

R$ 186.519,56 cujo os lançamentos foram efetuados de acordo 
com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

             2014            2013
Ativo 186.519,56 163.958,89
Circulante 186.519,56 163.958,89
Disponível 182.019,49 162.428,07
Bancos 1.957,64 1.957,64
Aplicações Financeiras 180.061,85 160.470,43
Outros Créditos 4.500,07 1.530,82
Impostos A Recuperar 4.500,07 1.530,82
Passivo 186.519,56 163.958,89
Circulante 8.764,69 3.350,13
Obrigações Fiscais 8.764,69 3.350,13
Provisão para IRPJ 3.286,76 1.256,30
Provisão para Contribuição Social 5.477,93 2.093,83
Patrimonio Liquido 177.754,87 160.608,76
Capital Social 150.000,00 150.000,00
Capital Proprio 150.000,00 150.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados 10.608,76 0,00
Lucros Acumulados 10.608,76 0,00
Resultado do Exercicio 17.146,11 10.608,76
Lucro do Exercicio 17.146,11 10.608,76

          2014          2013
Receitas e Deduções 22.560,67 10.043,67
Encargos Financeiros 22.560,67 10.043,67
Receitas Financeiras 22.560,67 10.043,67
Despesas 5.414,56 -565,09
Encargos Financeiros 0,00 -3.915,22
Despesas Financeiras 0,00 764,78
Variações de Obrigaçåes 0,00 -4.680,00
Impostos 5.414,56 3.350,13
Contribuição Social 3.384,10 2.093,83
Imposto de Renda sobre Resultado 2.030,46 1.256,30
Lucro Líquido do Exercício 17.146,11 10.608,76

 Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais            2014           2013
Lucro do exercício  17.146,11   10.608,76 
Imposto de renda e contribuição social  5.414,56   3.350,13 
Aumento (redução) nos ativos operacionais:  
Impostos a recuperar  2.969,25   1.530,82 
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  19.591,42   12.428,07 
Capital social  0,00 150.000,00
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento   -   150.000,00 
Aumento (redução) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa  19.591,42   162.428,07 
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício  162.428,07   -   
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  182.019,49   162.428,07 
Aumento (redução) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa  19.591,42   162.428,07 

 Demonstrações dos resultados abrangentes             2014            2013
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 17.146,11 10.608,76  
Total do Resultado Abrangente do Exercício 17.146,11 10.608,76 

  Lucros
        Capital Acumulados            Total
Capital Social  150.000,00    -    150.000,00  
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  10.608,76 10.608,76 
Saldos em 31/12/2013  150.000,00    10.608,76   160.608,76 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  17.146,11 17.146,11
Destinações:   
Saldos em 31/12/2014  150.000,00    27.754,87   177.754,87 

 Demonstrações dos Resultados

Agenor Marinho Contente Filho 
CPF. 606.772.877-04  

Carlos Alberto Penna Leopoldo - Contador CRC-RJ-049147/O-0

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FER-
ROCARRILES S.A. DO BRASIL (“CAF Filial”), é uma sociedade por ações 
de capital fechado, constituída em 9 de abril  de 2013, estabelecimento no 
Brasil de Sociedade Estrangeira com sede em Beasain, na Espanha, devida-

mente autorizado a funcionar no Brasil por meio da Portaria da Secretaria de 
Comércio e Serviços de nº 35 de 1º de outubro de 2012, arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3550070585-1 e com registro no 
CNPJ nº 17.894.654/0001-09 e está localizada na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 81. Tem por objetivo a representação 
permanente sob a forma de filial de empresa estrangeira autorizada para 
operar no Brasil, com um capital social de R$150.000,00 totalmente integra-

lizado. A companhia tem como objeto social a fabricação de locomotivas, 
vagões e outros materiais rodantes, a fabricação de peças e acessórios para 
veículos ferroviários e a manutenção e reparação de máquinas motrizes não-
elétricas. A companhia não possui nenhuma operação no exercício de 2014.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. DO BRASIL.
CNPJ: 17.894.654/0001-09

Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em Reais - R$)
Balanços patrimoniais

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma,
 tanto no Ativo como no Passivo a importância de R$ 198.477,64 

cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com 
os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

             2015            2014
Ativo 198.477,64 186.519,56
Circulante 198.477,64 186.519,56
Disponível 190.149,34 182.019,49
Bancos 11.166,84 1.957,64
Aplicações Financeiras 178.982,50 180.061,85
Outros Créditos 8.328,30 4.500,07
Impostos a Recuperar 8.328,30 4.500,07
Passivo 198.477,64 186.519,56
Circulante 11.634,63 8.764,69
Obrigações Fiscais 11.634,63 8.764,69
Provisão para IRPJ 4.362,99 3.286,76
Provisão para Contribuição Social 7.271,64 5.477,93
Patrimonio Liquido 186.843,01 177.754,87
Capital Social 150.000,00 150.000,00
Capital Proprio 150.000,00 150.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados 27.754,87 10.608,76
Lucros Acumulados 27.754,87 10.608,76
Resultado do Exercicio 9.088,14 17.146,11
Lucro do Exercicio 9.088,14 17.146,11

          2015          2014
Receitas e Deduções 14.804,94 22.560,67
Encargos Financeiros 14.804,94 22.560,67
Receitas Financeiras 14.804,94 22.560,67
Despesas 5.716,80 5.414,56
Despesas Operacionais 2.649,86 -
Administrativa e Comercial 2.649,86 -
Encargos Financeiros 197,00 -
Despesas Financeiras 197,00 -
Impostos 2.869,94 5.414,56
Contribuição Social 1.793,71 3.384,10
Imposto de Renda sobre Resultado 1.076,23 2.030,46
Lucro Líquido do Exercício 9.088,14 17.146,11

 Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais            2015           2014
Lucro do exercício  9.088,14   17.146,11 
Imposto de renda e contribuição social  2.869,94   5.414,56 
Aumento (redução) nos ativos operacionais:  
Impostos a recuperar  3.828,23   2.969,25 
Caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais  8.129,85   19.591,42 
Aumento (aumento) de Caixa 
e Equivalentes de Caixa  8.129,85   19.591,42 
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício  182.019,49   162.428,07 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  190.149,34   182.019,49 
Aumento (redução) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa  8.129,85   19.591,42 

 Demonstrações dos resultados abrangentes             2015            2014
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 9.088,14 17.146,11 
Total do Resultado Abrangente do Exercício 9.088,14   17.146,11

  Lucros
        Capital Acumulados            Total
Saldos em 31/12/2013  150.000,00    10.608,76   160.608,76 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  17.146,11 17.146,11 
Saldos em 31/12/2014  150.000,00    27.754,87   177.754,87 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  9.088,14  9.088,14
Destinações:   
Saldos em 31/12/2015  150.000,00   36.843,01  186.843,01 

 Demonstrações dos Resultados

Agenor Marinho Contente Filho 
CPF. 606.772.877-04  

Carlos Alberto Penna Leopoldo - Contador CRC-RJ-049147/O-0

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FER-
ROCARRILES S.A. DO BRASIL (“CAF Filial”), é uma sociedade por ações 
de capital fechado, constituída em 9 de abril  de 2013, estabelecimento no 
Brasil de Sociedade Estrangeira com sede em Beasain, na Espanha, devida-

mente autorizado a funcionar no Brasil por meio da Portaria da Secretaria de 
Comércio e Serviços de nº 35 de 1º de outubro de 2012, arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3550070585-1 e com registro no 
CNPJ nº 17.894.654/0001-09 e está localizada na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 81. Tem por objetivo a representação 

permanente sob a forma de filial de empresa estrangeira autorizada para 
operar no Brasil, com um capital social de R$150.000,00 totalmente integra-
lizado. A companhia tem como objeto social a fabricação de locomotivas, 
vagões e outros materiais rodantes, a fabricação de peças e acessórios para 
veículos ferroviários e a manutenção e reparação de máquinas motrizes não-
elétricas. A companhia não possui nenhuma operação no exercício de 2015.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. DO BRASIL.
CNPJ: 17.894.654/0001-09

Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais - R$)
Balanços patrimoniais

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, 
tanto no Ativo como no Passivo a importância de R$ 218.484,06 cujo 

os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos 
entregues pelos sócios/titulares.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

             2016            2015
Ativo 218.484,06 198.477,64
Circulante 218.484,06 198.477,64
Disponível 207.104,51 190.149,34
Bancos 11.166,84 11.166,84
Aplicações Financeiras 195.937,67 178.982,50
Outros Créditos 11.379,55 8.328,30
Impostos a Recuperar 11.379,55 8.328,30
Passivo 218.484,06 198.477,64
Circulante 16.436,16 11.634,63
Obrigações Fiscais 16.436,16 11.634,63
Provisão para IRPJ 6.163,56 4.362,99
Provisão para Contribuição Social 10.272,60 7.271,64
Patrimonio Liquido 202.047,90 186.843,01
Capital Social 150.000,00 150.000,00
Capital Proprio 150.000,00 150.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados 36.843,01 27.754,87
Lucros Acumulados 36.843,01 27.754,87
Resultado do Exercicio 15.204,89 9.088,14
Lucro do Exercicio 15.204,89 9.088,14

          2016          2015
Receitas e Deduções 20.006,42 14.804,94
Encargos Financeiros 20.006,42 14.804,94
Receitas Financeiras 20.006,42 14.804,94
Despesas 4.801,53 5.716,80
Despesas Operacionais - 2.649,86
Administrativa e Comercial - 2.649,86
Encargos Financeiros - 197,00
Despesas Financeiras - 197,00
Impostos 4.801,53 2.869,94
Contribuição Social 3.000,96 1.793,71
Imposto de Renda sobre Resultado 1.800,57 1.076,23
Lucro Líquido do Exercício 15.204,89 9.088,14

 Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais            2016            2015
Lucro do exercício  15.204,89   9.088,14 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  4.801,53   2.869,94 
Aumento (redução) nos ativos operacionais:  
Impostos a recuperar  3.051,25   3.828,23 
Caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais  16.955,17   8.129,85 
Aumento (aumento) de Caixa 
e Equivalentes de Caixa  16.955,17   8.129,85 
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício  190.149,34   182.019,49 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  207.104,51   190.149,34 
Aumento (redução) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa  16.955,17   8.129,85 

 Demonstrações dos resultados abrangentes             2016            2015
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 15.204,89 9.088,14  
Total do Resultado Abrangente do Exercício 15.204,89 9.088,14  

  Lucros
        Capital Acumulados            Total
Saldos em 31/12/2014  150.000,00    27.754,87   177.754,87 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  9.088,14  9.088,14 
Saldos em 31/12/2015  150.000,00   36.843,01  186.843,01 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  15.204,89 15.204,89
Destinações:   
Saldos em 31/12/2016  150.000,00   52.047,90   202.047,90 

 Demonstrações dos Resultados

Agenor Marinho Contente Filho 
CPF. 606.772.877-04  

Carlos Alberto Penna Leopoldo - Contador CRC-RJ-049147/O-0

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Contexto Operacional: A CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FER-
ROCARRILES S.A. DO BRASIL (“CAF Filial”), é uma sociedade por ações 
de capital fechado, constituída em 9 de abril  de 2013, estabelecimento no 
Brasil de Sociedade Estrangeira com sede em Beasain, na Espanha, devida-

mente autorizado a funcionar no Brasil por meio da Portaria da Secretaria de 
Comércio e Serviços de nº 35 de 1º de outubro de 2012, arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3550070585-1 e com registro no 
CNPJ nº 17.894.654/0001-09 e está localizada na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 81. Tem por objetivo a representação 

permanente sob a forma de filial de empresa estrangeira autorizada para 
operar no Brasil, com um capital social de R$150.000,00 totalmente integra-
lizado. A companhia tem como objeto social a fabricação de locomotivas, 
vagões e outros materiais rodantes, a fabricação de peças e acessórios para 
veículos ferroviários e a manutenção e reparação de máquinas motrizes não-
elétricas. A companhia não possui nenhuma operação no exercício de 2016.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. DO BRASIL.
CNPJ: 17.894.654/0001-09

Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais - R$)
Balanços patrimoniais

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma,
 tanto no Ativo como no Passivo a importância de R$ 219.912,30 

cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com 
os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

             2017          2016
Ativo 220.294,13 218.484,06
Circulante 220.294,13 218.484,06
Disponível 205.687,96 207.104,51
Bancos 0,00 11.166,84
Aplicações Financeiras 205.687,96 195.937,67
Outros Créditos 14.606,17 11.379,55
Impostos a Recuperar 14.606,17 11.379,55
Passivo 220.294,13 218.484,06
Circulante 16.870,58 16.436,16
Obrigações Fiscais 16.870,58 16.436,16
Provisão para IRPJ 6.326,47 6.163,56
Provisão para Contribuição Social 10.544,11 10.272,60
Patrimonio Liquido 203.423,55 202.047,90
Capital Social 150.000,00 150.000,00
Capital Proprio 150.000,00 150.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados 52.047,90 36.843,01
Lucros Acumulados 52.047,90 36.843,01
Resultado do Exercicio 1.375,65 15.204,89
Lucro do Exercicio 1.375,65 15.204,89

            2017          2016
Receitas e Deduções 16.605,09 20.006,42
Encargos Financeiros 16.605,09 20.006,42
Receitas Financeiras 16.605,09 20.006,42
Despesas 15.229,44 4.801,53
Encargos Financeiros 14.795,02 0,00
Despesas Financeiras 14.795,02 0,00
Impostos 434,42 4.801,53
Contribuição Social 271,51 3.000,96
Imposto de Renda sobre Resultado 162,91 1.800,57
Lucro Líquido do Exercício 1.375,65 15.204,89

 Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais            2017          2016
Lucro do exercício  1.375,65   15.204,89 
Imposto de renda e contribuição social  434,42   4.801,53 
Aumento (redução) nos ativos operacionais:  
Impostos a recuperar  3.226,62   3.051,25 
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais -1.416,55   16.955,17 
nas atividades operacionais -2.465,61  -1.416,55 
Aumento (aumento) de Caixa 
e Equivalentes de Caixa -1.416,55   16.955,17 
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício  207.104,51   190.149,34 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  205.687,96   207.104,51 
Aumento (reduçao) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa -1.416,55   16.955,17 

 Demonstrações dos resultados abrangentes             2017          2016
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 1.375,65 15.204,89 
Total do Resultado Abrangente do Exercício 1.375,65 15.204,89

  Lucros
        Capital Acumulados            Total
Saldos em 31/12/2015  150.000,00   36.843,01  186.843,01 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  15.204,89 15.204,89 
Saldos em 31/12/2016  150.000,00   52.047,90   202.047,90 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  1.375,65  1.375,65
Destinações:   
Saldos em 31/12/2017  150.000,00   53.423,55   203.423,55 

 Demonstrações dos Resultados

Agenor Marinho Contente Filho 
CPF. 606.772.877-04  

Carlos Alberto Penna Leopoldo - Contador CRC-RJ-049147/O-0

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FER-
ROCARRILES S.A. DO BRASIL (“CAF Filial”), é uma sociedade por ações 
de capital fechado, constituída em 9 de abril  de 2013, estabelecimento no 
Brasil de Sociedade Estrangeira com sede em Beasain, na Espanha, devida-

mente autorizado a funcionar no Brasil por meio da Portaria da Secretaria de 
Comércio e Serviços de nº 35 de 1º de outubro de 2012, arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3550070585-1 e com registro no 
CNPJ nº 17.894.654/0001-09 e está localizada na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 81. Tem por objetivo a representação 

permanente sob a forma de filial de empresa estrangeira autorizada para 
operar no Brasil, com um capital social de R$150.000,00 totalmente integra-
lizado. A companhia tem como objeto social a fabricação de locomotivas, 
vagões e outros materiais rodantes, a fabricação de peças e acessórios para 
veículos ferroviários e a manutenção e reparação de máquinas motrizes não-
elétricas. A companhia não possui nenhuma operação no exercício de 2017.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. DO BRASIL.
CNPJ: 17.894.654/0001-09

Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais - R$)
Balanços patrimoniais

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma,
 tanto no Ativo como no Passivo a importância de R$ 219.912,30 

cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com 
os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

             2018          2017
Ativo 219.912,30 220.294,13
Circulante 219.912,30 220.294,13
Disponível 203.222,35 205.687,96
Bancos 431,55 0,00
Aplicações Financeiras 202.790,80 205.687,96
Outros Créditos 16.689,95 14.606,17
Impostos a Recuperar 16.689,95 14.606,17
Passivo 219.912,30 220.294,13
Circulante 9.977,27 16.870,58
Obrigações Fiscais 9.977,27 16.870,58
Provisão para IRPJ 0,00 6.326,47
Provisão para Contribuição Social 9.977,27 16.870,58
Patrimonio Liquido 209.935,03 203.423,55
Capital Social 150.000,00 150.000,00
Capital Proprio 150.000,00 150.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados 53.423,55 52.047,89
Lucros Acumulados 53.423,55 52.047,89
Resultado do Exercicio 6.511,48 1.375,66
Lucro do Exercicio 6.511,48 1.375,66

 Demonstrações dos Resultados            2018          2017
Receitas e Deduções 12.686,62 16.605,09
Encargos Financeiros 12.686,62 16.605,09
Receitas Financeiras 12.686,62 16.605,09
Despesas 6.175,14 15.229,44
Despesas Operacionais 1.778,95 -
Administrativa e Comercial 1.778,95 -
Encargos Financeiros 2.339,87 14.795,02
Despesas Financeiras 2.339,87 14.795,02
Impostos 2.056,32 434,42
Contribuição Social 5.997,65 271,51
Imposto de Renda sobre Resultado -3.941,33 162,91
Lucro Líquido do Exercício 6.511,48 1.375,65

 Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais            2018          2017
Lucro do exercício  6.511,48   1.375,65 
Imposto de renda e contribuição social  -6.893,31   434,42 
Aumento (redução) nos ativos operacionais: 
Impostos a recuperar  2.083,78   3.226,62 
Caixa líquido aplicado 
nas atividades operacionais -2.465,61  -1.416,55 
Aumento (aumento) de Caixa 
e Equivalentes de Caixa -2.465,61  -1.416,55 
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício  205.687,96   207.104,51 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  203.222,35   205.687,96 
Aumento (redução) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa -2.465,61  -1.416,55 

 Demonstrações dos resultados abrangentes             2018          2017
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  6.511,48  1.375,65 
Total do Resultado Abrangente do Exercício  6.511,48  1.375,65

  Lucros
        Capital Acumulados            Total
Saldos em 31/12/2016  150.000,00   52.047,90   202.047,90 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício   1.375,65   1.375,65 
Saldos em 31/12/2017  150.000,00   53.423,55   203.423,55 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício   6.511,48   6.511,48 
Destinações:   
Saldos em 31/12/2018  150.000,00   59.935,03   209.935,03

Agenor Marinho Contente Filho 
CPF. 606.772.877-04  

Carlos Alberto Penna Leopoldo - Contador CRC-RJ-049147/O-0

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FER-
ROCARRILES S.A. DO BRASIL (“CAF Filial”), é uma sociedade por ações 
de capital fechado, constituída em 9 de abril  de 2013, estabelecimento no 
Brasil de Sociedade Estrangeira com sede em Beasain, na Espanha, devida-

mente autorizado a funcionar no Brasil por meio da Portaria da Secretaria de 
Comércio e Serviços de nº 35 de 1º de outubro de 2012, arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3550070585-1 e com registro no 
CNPJ nº 17.894.654/0001-09 e está localizada na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 81. Tem por objetivo a representação 

permanente sob a forma de filial de empresa estrangeira autorizada para 
operar no Brasil, com um capital social de R$150.000,00 totalmente integra-
lizado. A companhia tem como objeto social a fabricação de locomotivas, 
vagões e outros materiais rodantes, a fabricação de peças e acessórios para 
veículos ferroviários e a manutenção e reparação de máquinas motrizes não-
elétricas. A companhia não possui nenhuma operação no exercício de 2018.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. DO BRASIL.
CNPJ: 17.894.654/0001-09

Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais - R$)
Balanços patrimoniais

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, 
tanto no Ativo como no Passivo a importância de R$ 210.772,67 

cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os 
documentos entregues pelos sócios/titulares.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

            2019            2018
Ativo 210.772,67 219.912,30
Circulante 210.772,67 219.912,30
Disponível 207.166,83 203.222,35
Bancos 1.332,48 431,55
Aplicações Financeiras 205.834,35 202.790,80
Outros Créditos 3.605,84 16.689,95
Impostos a Recuperar 3.605,84 16.689,95
Passivo 210.772,67 219.912,30
Circulante - 9.977,27
Obrigações Fiscais - 9.977,27
Provisao para Contribuição Social - 9.977,27
Patrimonio Liquido 210.772,67 209.935,03
Capital Social 150.000,00 150.000,00
Capital Proprio 150.000,00 150.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados 59.935,03 53.423,55
Lucros Acumulados 59.935,03 53.423,55
Resultado do Exercicio 837,64 6.511,48
Lucro do Exercicio 837,64 6.511,48

 Demonstrações dos Resultados            2019          2018
Receitas e Deduções 11.180,72 12.686,62
Encargos Financeiros 11.180,72 12.686,62
Receitas Financeiras 11.180,72 12.686,62
Despesas 10.343,08 6.175,14
Despesas Operacionais 3.517,45 1.778,95
Administrativa e Comercial 3.517,45 1.778,95
Encargos Financeiros 817,40 2.339,87
Despesas Financeiras 817,40 2.339,87
Impostos 6.008,23 2.056,32
Contribuição Social 4.203,70 5.997,65
Imposto de Renda sobre Resultado 1.804,53 -3.941,33
Lucro Líquido do Exercício 837,64 6.511,48

 Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais            2019          2018
Lucro do exercício  837,64   6.511,48 
Imposto de renda e contribuição social diferidos -9.977,27  -6.893,31 
Aumento (redução) nos ativos operacionais: 
Impostos a recuperar -13.084,11   2.083,78 
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  3.944,48  -2.465,61 
Aumento (aumento) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa  3.944,48  -2.465,61 
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício  203.222,35   205.687,96 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  207.166,83   203.222,35 
Aumento (reduçao) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa  3.944,48  -2.465,61 

 Demonstrações dos resultados abrangentes          2019          2018
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  837,64   6.511,48 
Total do Resultado Abrangente do Exercício  837,64   6.511,48 

  Lucros
        Capital Acumulados            Total
Saldos em 31/12/2017  150.000,00   53.423,55   203.423,55 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício -  6.511,48   6.511,48 
Saldos em 31/12/2018  150.000,00   59.935,03   209.935,03 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício -  837,64   837,64 
Destinações: 
Saldos em 31/12/2019  150.000,00   60.772,67   210.772,67 

Agenor Marinho Contente Filho 
CPF. 606.772.877-04  

Carlos Alberto Penna Leopoldo - Contador CRC-RJ-049147/O-0

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FER-
ROCARRILES S.A. DO BRASIL (“CAF Filial”), é uma sociedade por ações 
de capital fechado, constituída em 9 de abril  de 2013, estabelecimento no 
Brasil de Sociedade Estrangeira com sede em Beasain, na Espanha, devida-

mente autorizado a funcionar no Brasil por meio da Portaria da Secretaria de 
Comércio e Serviços de nº 35 de 1º de outubro de 2012, arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3550070585-1 e com registro no 
CNPJ nº 17.894.654/0001-09 e está localizada na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 81. Tem por objetivo a representação 

permanente sob a forma de filial de empresa estrangeira autorizada para 
operar no Brasil, com um capital social de R$150.000,00 totalmente integra-
lizado. A companhia tem como objeto social a fabricação de locomotivas, 
vagões e outros materiais rodantes, a fabricação de peças e acessórios para 
veículos ferroviários e a manutenção e reparação de máquinas motrizes não-
elétricas. A companhia não possui nenhuma operação no exercício de 2019.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. DO BRASIL.
CNPJ: 17.894.654/0001-09

Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais - R$)
Balanços patrimoniais

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, 
tanto no Ativo como no Passivo a importância de R$ 411.830,36 

cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com 
os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Agenor Marinho Contente Filho - CPF. 606.772.877-04  
Carlos Alberto Penna Leopoldo - Contador CRC-RJ-049147/O-0

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

            2020            2019
Ativo 411.830,36 210.772,67
Circulante 411.830,36 210.772,67
Disponível 5.376,96 207.166,83
Bancos 5.376,96 1.332,48
Aplicações Financeiras - 205.834,35
Outros Créditos 406.453,40 3.605,84
Adiantamento a Fornecedores 403.670,56 0,00
Impostos a Recuperar 2.782,84 3.605,84
Passivo 411.830,36 210.772,67
Circulante 200.091,87 -
Emprestimos e Financiamentos 200.000,02 -
Adiantamento CAF S.A. 200.000,02 -
Obrigações Fiscais 91,85 -
Provisao para Contribuição Social 91,85 -
Patrimonio Liquido 211.738,49 210.772,67
Capital Social 150.000,00 150.000,00
Capital Proprio 150.000,00 150.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados 60.772,67 59.935,03
Lucros Acumulados 60.772,67 59.935,03
Resultado do Exercicio 965,82 837,64
Lucro do Exercicio 965,82 837,64

 Demonstrações dos Resultados            2020          2019
Receitas e Deduções 4.620,46 11.180,72
Encargos Financeiros 4.620,46 11.180,72
Receitas Financeiras 4.620,46 11.180,72
Despesas 3.654,64 10.343,08
Despesas Operacionais - 3.517,45
Administrativa e Comercial - 3.517,45
Encargos Financeiros 1.358,30 817,40
Despesas Financeiras 1.358,30 817,40
Impostos 2.296,34 6.008,23
Contribuição Social 861,13 4.203,70
Imposto de Renda sobre Resultado 1.435,21 1.804,53
Lucro Líquido do Exercício 965,82 837,64

 Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais            2020          2019
Lucro do exercício  965,82   837,64 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  91,85  -9.977,27  
Aumento (redução) nos ativos operacionais: 
Impostos a recuperar -823,00  -13.084,11 
Adiantamento a Fornecedores Parte Relacionada 403.670,56   - 
Redução (aumento) nos passivos operacionais:  -     -   
Adiantamento de partes relacionadas  200.000,02   -   
Caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais -201.789,87   3.944,48 
Aumento (Redução) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa -201.789,87   3.944,48 
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício  207.166,83   203.222,35 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  5.376,96   207.166,83 
Aumento (Reduçao) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa -201.789,87   3.944,48

 Demonstrações dos resultados abrangentes          2020          2019
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 965,82    837,64 
Total do Resultado Abrangente do Exercício 965,82   837,64  

  Lucros
        Capital Acumulados            Total
Saldos em 31/12/2018  150.000,00   59.935,03   209.935,03 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício -  837,64   837,64  
Saldos em 31/12/2019  150.000,00   60.772,67   210.772,67 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício -  965,82   965,82  
Destinações: 
Saldos em 31/12/2020  150.000,00   61.738,49   211.738,49  

1. Contexto Operacional: A CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FER-
ROCARRILES S.A. DO BRASIL (“CAF Filial”), é uma sociedade por ações 
de capital fechado, constituída em 9 de abril  de 2013, estabelecimento no 

Brasil de Sociedade Estrangeira com sede em Beasain, na Espanha, devida-
mente autorizado a funcionar no Brasil por meio da Portaria da Secretaria de 
Comércio e Serviços de nº 35 de 1º de outubro de 2012, arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3550070585-1 e com registro 
no CNPJ nº 17.894.654/0001-09 e está localizada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 81. Tem por objetivo a representação 
permanente sob a forma de filial de empresa estrangeira autorizada para 

operar no Brasil, com um capital social de R$150.000,00 totalmente integra-
lizado. A companhia tem como objeto social a fabricação de locomotivas, va-
gões e outros materiais rodantes, a fabricação de peças e acessórios para 
veículos ferroviários e a manutenção e reparação de máquinas motrizes não-
elétricas. A companhia não possui nenhuma operação no exercício de 2020.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. DO BRASIL.
CNPJ: 17.894.654/0001-09

Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2013 (Em Reais - R$)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma,
 tanto no Ativo como no Passivo a importância de R$ 163.958,89 

cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os 
documentos entregues pelos sócios/titulares.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Balanços patrimoniais               2013
Ativo 163.958,89
Circulante 163.958,89
Disponível 162.428,07
Bancos 1.957,64
Aplicações Financeiras 160.470,43
Outros Créditos 1.530,82
Impostos a Recuperar 1.530,82
Passivo 163.958,89
Circulante 3.350,13
Obrigações Fiscais 3.350,13
Provisão para IRPJ 1.256,30
Provisão para Contribuição Social 2.093,83
Patrimonio Liquido 160.608,76
Capital Social 150.000,00
Capital Proprio 150.000,00
Resultado do Exercicio 10.608,76
Lucro do Exercicio 10.608,76

          2013
Receitas e Deduções 10.043,67
Encargos Financeiros 10.043,67
Receitas Financeiras 10.043,67
Despesas -565,09
Encargos Financeiros -3.915,22
Despesas Financeiras 764,78
Variações de Obrigaçåes -4.680,00
Impostos 3.350,13
Contribuição Social 2.093,83
Imposto de Renda sobre Resultado 1.256,30
Lucro Líquido do Exercício 10.608,76

 Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  2013
Lucro do exercício 10.608,76
Imposto de renda e contribuição social 3.350,13
Aumento (redução) nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar 1.530,82
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 12.428,07
Capital social 150.000,00
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 150.000,00 
Aumento (redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 162.428,07 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 162.428,07 
Aumento (redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 162.428,07

 Demonstrações dos resultados abrangentes             2013
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 10.608,76
Total do Resultado Abrangente do Exercício 10.608,76

  Lucros
        Capital Acumulados            Total
Capital Social 150.000,00  - 150.000,00 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício - 10.608,76  10.608,76 
Destinações:
Saldos em 31/12/2013 150.000,00  10.608,76  160.608,76

 Demonstrações dos Resultados

Agenor Marinho Contente Filho 
CPF. 606.772.877-04  

Carlos Alberto Penna Leopoldo - Contador CRC-RJ-049147/O-0

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FER-
ROCARRILES S.A. DO BRASIL (“CAF Filial”), é uma sociedade por ações 
de capital fechado, constituída em 9 de abril  de 2013, estabelecimento no 
Brasil de Sociedade Estrangeira com sede em Beasain, na Espanha, devida-

mente autorizado a funcionar no Brasil por meio da Portaria da Secretaria de 
Comércio e Serviços de nº 35 de 1º de outubro de 2012, arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3550070585-1 e com registro no 
CNPJ nº 17.894.654/0001-09 e está localizada na cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 81. Tem por objetivo a representação 

permanente sob a forma de filial de empresa estrangeira autorizada para 
operar no Brasil, com um capital social de R$150.000,00 totalmente integra-
lizado. A companhia tem como objeto social a fabricação de locomotivas, 
vagões e outros materiais rodantes, a fabricação de peças e acessórios para 
veículos ferroviários e a manutenção e reparação de máquinas motrizes não-
elétricas. A companhia não possui nenhuma operação no exercício de 2013.

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A - CNPJ/MF. nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação - As-
sembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Pa-
redão S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 26 de abril de 2021, às 
10:00hs, na sede social na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 123, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:- Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o 
cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em 
vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para 
a referida posição; 2.- Eleger membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item 
anterior, para cumprimento de mandato remanescente a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Deliberar sobre a proposta 
de destinação do lucro líquido do exercício de 2020; 4.- Outros assuntos de interesse social.- Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 
23 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. - CNPJ/MF. nº 61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação 
- Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilher-
me Giorgi S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 26 de abril de 2021, 
às 14:00hs, na sede social na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 125, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:- Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o 
cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em 
vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para 
a referida posição; 2.- Eleger membro para compor a Diretoria Secretária em virtude do remanejamento constante no item 
anterior, para cumprimento de mandato remanescente a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Outros assuntos de interesse 
social.- Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 
133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 23 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Bondybach Administração e Participações S/A
 CNPJ nº 08.109.927/0001-76 - NIRE nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGOE, a
se realizar em 29.04.2021, às 10hs, em Vídeo Conferencia,
conforme Medida Provisória 931 de 30/03/2020, face a Pandemia
COVID 19, cujo link para acesso será enviado oportunamente,
ordem do dia:a) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício encerrado em 31/12/2020; b) Eleição da nova diretoria;
c) Outros assuntos de interesse social. Avisos: Esta à disposição
dos Srs. acionistas, os documentos a que se refere o Artigo 133
da Lei nº 6.404/76 referentes o exercício social passado.

São Paulo, 23/03/2021. Ricardo Valtner - Diretor Presidente
www.netjen.com.br

Aos Administradores e Acionistas  - Adiq Soluções de Pagamento S.A.
Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Adiq Soluções de Pagamento S.A. (“Adiq”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nesta data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Adiq Soluções de Pagamento S.A. em 31 de
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião - Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Adiq, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor - A administração da Adiq é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

22 Partes relacionadas
(a) Transações com partes relacionadas

Ativos Receitas
(Passivos) (Despesas)

2020 2019 2º Semestre 2020 2019
Banco BS2 S.A.

Disponibilidades 211.054 411.178
Títulos e valores mobiliários 1.194.031 143.845 4.652 7.008 1.114
Outros ativos financeiros 2.527 201
Obrigações por empréstimos
e repasses (17.634) (30) (233) (327)
Outros passivos financeiros (776) (640)
Receitas de prestação de serviços 39.046 58.812 27.381
Outras despesas administrativas (1.360) (1.360)
Outras receitas operacionais 127 127
Outras despesas operacionais (2.479) (2.857) (1.383)

BS2 Tecnologia Ltda.
Outros passivos financeiros (5)
Outras despesas administrativas (1.156) (1.310) (533)

(b) Remuneração do pessoal chave da Administração
A Adiq não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego ou de contrato de trabalho para o
pessoal-chave da Administração.

2º Semestre 2020 2019
Honorário (621) (979) (968)
Participação nos lucros e resultados (154) (307) (259)
Encargos sociais (119) (209) (258)
Total (894) (1.495) (1.485)
Conforme legislação vigente à partir de 1º de janeiro de 2019, as instituições financeiras podem
conceder operações de créditos aos seus acionistas controladores, empresas coligadas,
administradores, ou parentes de seus administradores até o segundo grau. As operações
realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de
mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.
23 Gerenciamento de risco
A gestão de riscos da Adiq é centralizada no seu controlador Banco BS2 S.A. por meio do
Conglomerado Prudencial BS2 a qual reflete um esforço integrado de ações, controles e
processos, de forma a contemplar risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco
operacional e socioambiental.
É feita a divulgação do “Relatório de Gerenciamento de Riscos” no site do Banco BS2 em
Governança Corporativa, na seção “Relatório de Gerenciamento de Riscos” (www.bs2.com/
governanca-corporativa) que visa atender a Circular 3.678/13 do Banco Central do Brasil e refere-
se à estrutura de gerenciamento de riscos, aos processos e metodologias de gerenciamento, como
também, o detalhamento dos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional.
24 Outras informações
Diante do cenário de pandemia do COVID-19 (Coronavírus), a Adiq vem pensando em todos e
tomando medidas e cuidados necessários para minimizar os efeitos da pandemia tanto quanto
possível.
O BS2, controlador da Adiq, criou um comitê de crise exclusivamente para debater esse tema, com
a participação de toda a diretoria, onde é realizado reuniões periódicas. O comitê de crise é
chefiado pela diretoria de finanças e riscos onde é definido metas e ações adotadas no período de

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 - Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
crise e as estratégias para manutenção das operações essenciais.
Foram tomadas diversas medidas visando proteger a saúde dos colaboradores, tais como, a adoção
do regime de trabalho home office, cancelamento de eventos e reuniões presenciais, adaptação da
sede disponibilizando álcool em gel e orientações periódicas sobre como agir neste momento.

Diretoria
Renata Braga Pentagna Guimarães Martini - Diretora-Presidente

José Mário de Paula Ribeiro Júnior - Diretor Vice-Presidente
Daniel Navarro Flores - Diretor Executivo

Conselho de Administração
Paulo Henrique Pentagna Guimarães - Presidente

Gabriel Pentagna Guimarães Vice-Presidente
Rodrigo Braga Pentagna Guimarães - Conselheiro

Renata Braga Pentagna Guimarães Martini - Conselheira
Juliana Braga Pentagna Guimarães - Conselheira
José Mário de Paula Ribeiro Júnior - Conselheiro

Controladoria
José Luiz De Souza Leite

Contador – CRC-MG 48.029/O-0

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras - A
administração da Adiq é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Adiq continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser
que a administração pretenda liquidar a Adiq ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Adiq são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Adiq. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Adiq. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Adiq a não mais se
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
São Paulo, 25 de março de 2021
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Carlos Augusto da Silva
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP197007/O-2

ADIQ SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ nº 20.520.298/0001-78
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Claudio Brito (*)

Separei sete benefícios dessa po-
derosa ferramenta que podem 
ser úteis para a construção da 

sua carreira. Imagine que a ideia 
é montar um negócio. Se esse em-
preendedor contar com a ajuda de 
um mentor, certamente vai conseguir 
encontrar o pulo do gato daquela 
atividade mais rápido, caso estivesse 
sozinho nessa nova caminhada.

Outro ponto interessante é que 
você pode ter um lucro, ou uma 
economia maior, com a ajuda de um 
especialista. Basta parar para pensar:  
ora se você vai atingir determinado 
objetivo de uma forma mais rápida, 
obviamente o seu lucro vai ser maior.

Caso você vá vender pela internet, 
e passa a contar com a ajuda de 
quem exerce essa atividade há anos, 
a chance de gastar menos energia 
para chegar mais rápido ao resul-
tado esperado aumenta de forma 
exponencial, diferente se optar por 
fazer tudo sozinho.

A mentoria também permite ao 
profissional, ou empreendedor, 
ser mais assertivo. E o que quer 
dizer isso? A resposta é que você 
vai deixar de fazer coisas que não 
vão te dar retorno. Por exemplo, 
eu sou mentor de marketing digi-

O mentor consegue ver o problema ou 
objetivo por outra perspectiva.
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Sete benefícios da mentoria para a sua carreira

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIAL
CNPJ Nº. 60.583.507/0001-47

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.sas as Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

São Paulo, 23 de janeiro de 2021 A Diretoria
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Ativo      31.12.2020     31.12.2019
Ativo Circulante
Disponibilidades 329.450,01 658.616,41
Aplicações Financeiras 2.053.796,08 3.671.757,09
Contas à Receber 657.842,17 486.062,88
Despesas Antecipadas - 3.632,34
Total do Ativo Circulante 3.041.088,26 4.820.068,72
Ativo Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 12.483.508,69 10.791.145,50
Imóveis 8.775.306,39 8.400.077,23
Devedores Diversos 3.420.068,21 2.080.444,05
Depósitos Judiciais 288.134,09 287.647,09
Impostos à Recuperar - 22.977,13
Investimentos 471.955,55 685.850,62
Participação no Capital de Sociedades Coligadas 1.000,00 1.000,00
Participação no Capital de Outras Sociedades 370.000,00 370.000,00
Outros Investimentos 100.955,55 314.850,62
Imobilizado 366.802,59 384.275,79
Móveis e Utensílios, Máquinas e Acessórias 57.170,67 57.170,67
Veículos 333.178,43 314.373,59
Outras Imobilizações 328.208,60 305.806,50
( - ) Depreciações Acumuladas (351.755,11) (293.074,97)
Total do Ativo Não Circulante 13.322.266,83 11.861.271,91
Total do Ativo 16.363.355,09 16.681.340,63

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2020     31.12.2019
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas 54.398,08 38.784,88
Impostos à Pagar 66.425,68 270.367,64
Contas à Pagar 174.739,83 586.518,69
Provisão para Contribuição Social 54.329,71 59.227,79
Provisão para Imposto de Renda 131.988,50 139.894,08
Total do Passivo Circulante 481.881,80 1.094.793,08
Passivo Não Circulante
Contas à Pagar 330.842,95 355.208,72
Total do Passivo Não Circulante 330.842,95 355.208,72
Patrimônio Líquido
Capital Social 4.134.773,52 4.134.773,52
Reservas de Capital - 148.058,05
Reserva Legal 826.954,70 1.397.837,49
Reservas de Lucros 10.588.902,12 9.550.669,77
Total do Patrimônio Líquido 15.550.630,34 15.231.338,83

Total do Passivo 16.363.355,09 16.681.340,63

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

      31.12.2020      31.12.2019
Atividades Operacionais 61.252,58 5.006.379,86
Lucro Líquido do Exercício 2.572,44 4.938.305,21

Depreciações 58.680,14 68.074,65

Acréscimo e Decréscimo de Ativos (2.244.633,75) (2.611.366,91)
Contas à Receber (171.779,29) (301.938,21)

Despesas Antecipadas (3.632,34) (249,90)

Imóveis (375.229,16) (1.011.371,56)

Devedores Diversos (1.339.624,16) (1.461.794,01)

Depósitos Judiciais (487,00) (7.310,00)

Acréscimo de Investimentos (213.895,07) (7.823,67)

Acréscimo do Imobilizado (17.473,20) (231.310,48)

Baixa do Imobilizado (122.513,53) 410.430,92

Acréscimo e Decréscimo de Passivos 236.253,76 (7.974.053,94)
Contribuições e Encargos à Recolher 15.613,20 11.069,14

Impostos à Pagar (203.941,96) 2.809,02

Dividendos Distribuídos - (8.029.021,94)

Contas à Pagar 411.778,86 32.028,11

Contribuição Social sobre Lucro 4.898,08 6.579,89

Imposto de Renda 7.905,58 2.481,84

Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (1.947.127,41) (5.579.040,99)
Caixa e Equivalente de Caixa

  no Início do Exercício 4.330.373,50 9.909.414,49

Caixa e Equivalente de Caixa

  no Fim do Exercício 2.383.246,09 4.330.373,50

Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (1.947.127,41) (5.579.040,99)     31.12.2020      31.12.2019

Receita Operacional Bruta 5.988.008,55 7.476.528,00
Receitas de Locação de Imóveis 5.998.008,55 7.476.528,00
Despesas (Receitas) Operacionais (5.273.814,56) (1.395.344,25)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (1.814.539,69) (774.432,56)
Despesas Financeiras (9.948,88) (24,37)
Despesas Tributárias (232.704,42) (305.815,91)
Despesas Imobiliárias - (41.367,26)
Outras Despesas Administrativas (3.389.979,36) (1.392.966,60)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais
     31.12.2020      31.12.2019

Despesas Patrimoniais (58.680,14) (68.074,65)
Outras Despesas (724,74) (9.970,44)
Receitas Financeiras 232.762,67 1.124.387,27
Receitas Diversas - 72.920,27
Resultado Antes dos
  Impostos e Contribuições 714.193,99 6.081.183,75
Provisão para Contribuição Social (194.723,35) (308.879,61)
Provisão para Imposto de Renda (516.898,20) (833.998,93)
Saldo à Disposição da Diretoria 2.572,44 4.938.305,21

Mutações do Capital Reservas Reserva Reservas
Patrimônio Líquido            Social       de Capital             Legal           de Lucros                Totais
Saldo em 31.12.2018 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 12.641.386,50 18.322.055,56
Dividendos Distribuídos - - - (8.029.021,94) (8.029.021,94)
Lucro Líquido do Exercício - - - 4.938.305,21 4.938.305,21
Saldo em 31.12.2019 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 9.550.669,77 15.231.338,83
Ajustes Anteriores - (148.058,05) (570.882,79) 1.035.659,91 316.719,07
Lucro Líquido do Exercício - - - 2.572,44 2.572,44
Saldo em 31.12.2020 4.134.773,52 - 826.954,70 10.588.902,12 15.550.630,34

São Paulo, 18 de Janeiro de 2021

André Kissajikian - Diretor Superintendente
Maria Jose Sales Norte - Contadora CRC 1SP060707/O5

As Demonstrações Contábeis completas
estão disponíveis na sede da Companhia

SPM PARTICIPAÇÕES S.A.
 Companhia Fechada - CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Aviso aos acionistas
A SPM Participações S.A. comunica aos seus acionistas que a Assembleia Geral Ordinária está prevista 
para o dia 27 de abril de 2021, às 10h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conjunto 
153, nesta Capital. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas 
na sede da companhia. São Paulo, 25 de março de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

RCB Mellão Participações S.A.
Companhia Fechada - CNPJ Nº 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Aviso aos acionistas
A RCB Mellão Participações S.A. comunica aos seus acionistas que a Assembleia Geral Ordinária está 
prevista para o dia 27 de abril de 2021, às 11h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, 
conjunto 153, nesta Capital. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da companhia. São Paulo, 25 de março de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

Dez Asas Participações S.A.
Companhia Fechada - CNPJ Nº 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Aviso aos acionistas
A Dez Asas Participações S.A. comunica aos seus acionistas que a Assembleia Geral Ordinária está 
prevista para o dia 27 de abril de 2021, às 12h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, 
conjunto 153, nesta Capital. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da companhia. São Paulo, 25 de março de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

LIMEIRALIMEIRALIMEIRALIMEIRALIMEIRATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/A
CNPJ nº. 07.929.157/0001-45

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contabéis dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019.

São Paulo, 20 de janeiro de 2021 A Diretoria
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Ativo    31.12.2020   31.12.2019
Circulante
Disponibilidades 111.018,65 113.095,78
Contas à Receber - -
Títulos de Renda Fixa - -
Total do Ativo Circulante 111.018,65 113.095,78
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 6.063.606,14 6.063.382,05
Imóveis 4.181.005,52 4.181.005,52
Impostos à Recuperar 18.640,78 18.416,69
Devedores por Compromisso
  de Compra de Imoveis 1.500.000,00 1.500.000,00
Depósitos Judiciais 1.629,84 1.629,84
Contas a Receber 362.330,00 362.330,00
Total do Ativo Não Circulante 6.063.606,14 6.063.382,05
Total do Ativo 6.174.624,79 6.176.477,83

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

 31.12.2020  31.12.2019
Atividades Operacionais (7.050,69) (5.345,01)
Prejuízo Líquido do Exercício (5.266,69) (5.345,01)
Ajustes (1.784,00)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 224,09 539,16
Imposto de Renda na Fonte à Compensar 224,09 539,16
Acréscimo e Decréscimo do Passivo 5.197,65 19.896,05
Credores Diversos 5.214,29 19.900,00
Imposto de Renda à Pagar - -
Imposto à Recolher (16,64) (3,95)
Acionistas conta Capital à Realizar - -
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (2.077,13) 14.011,88
Caixa e Equivalente de Caixa
  no início do Exercício 113.095,78 99.083,90
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 111.018,65 113.095,78
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (2.077,13) 14.011,88

Passivo    31.12.2020   31.12.2019
Circulante
Provisão para Contribuição Social sobre Lucro 4,60 10,84
Provisão para Imposto de Renda 7,66 18,06
Credores Diversos 67.811,29 62.597,00
Total do Passivo Circulante 67.823,55 62.625,90
Patrimônio Líquido 6.106.801,24 6.113.851,93
Capital Social 6.452.148,00 6.452.148,00
Reserva de Lucros 10,80 10,80
Resultados Acumulados (345.357,56) (338.306,87)
Total do Patrimônio Líquido 6.106.801,24 6.113.851,93
Total do Passivo 6.174.624,79 6.176.477,83

Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

 31.12.2020  31.12.2019
1 - Despesas/Receitas Operacionais (5.212,91) (5.215,62)
Despesas Tributárias - (162,83)
Outras Despesas Administrativas (5.187,00) (5.591,95)
Outras Despesas - -
Despesas Eventuais (250,00) -
Receitas Financeiras 224,09 539,16
2 - Resultado Antes da Contribuição Social
  e do Imposto de Renda (5.212,91) (5.215,62)
( - ) Provisao para Contribuição
  Social sobre o Lucro (20,17) (48,52)
( - ) Provisao para Imposto de
  Renda Pessoa Juridica (33,61) (80,87)
3 - Resultado Após a Contribuição Social
  e o Imposto de Renda (5.266,69) (5.345,01)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Mutações do  Capital  Reserva  Resultados
Patrimônio Líquido          Social de Lucros Acumulados           Totais
Saldo em 31.12.18 6.452.148,00 10,80 (332.961,86) 6.119.196,94
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (5.345,01) (5.345,01)
Saldo em 31.12.19 6.452.148,00 10,80 (338.306,87) 6.113.851,93
Ajustes - - (1.784,00) (1.784,00)
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (5.266,69) (5.266,69)
Saldo em 31.12.20 6.452.148,00 10,80 (345.357,56) 6.106.801,24

São Paulo, 14 de Janeiro de 2.021
André Kissajikian - Diretor

Maria Jose Sales Norte - Contadora: CRC 1SP060.707/O5

As demonstrações Contabéis completas
estão disponíveis na sede da Companhia.

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1001226-37.2019.8.26.0655. A Drª. Érica Midori Sanada, 
Juíza de Direito da 1ªVC do Foro de Várzea Paulista – S/P. Faz Saber a Ana Caroline da Silva de 
Morais CPF Nº459.420.598-45  que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 14.855,97. 
Referente as faturas de Nº 223867026, com vencimento em 10/03/2016, fatura de Nº 227588174, 
vencimento em 11/04/2016,  Fatura de Nº 231329789, com vencimento em 10/05/2016, e fatura de 
Nº 235459647, com vencimento em 10/06/2016, Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Penteado Participações e Investimentos Ltda.
CNPJ/MF: 46.538.773/0001-27 - NIRE 35206961358

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios
Data/Hora/Local: 26/02/2021, 10hs, na sede social São Paulo/SP. Convocação: Dispensada, reuniram-se a 
integralidade do capital social da Penteado Participações e Investimentos Ltda., contrato social arquivado 
na JUCESP/NIRE 35206961358, 08/07/1975 e última alteração registrada nº 105.685/21-5, em 24/02/2021, 
Benedicto Franco Penteado, RG 1.011.895-0 SSP/SP, CPF/MF 496.907.528-04, Maria Apparecida Fer-
nandes Ruiz Penteado, RG 1.204.121-X SSP/SP, CPF/MF 672.523.628-68, Paula Penteado Gianesella, RG 
6.033.945 SSP/SP, CPF/MF 174.234.398-86, Benedito Franco Penteado Filho, RG 10.752.805-8 SSP/SP, 
CPF/MF 022.737.548-33, para deliberar sobre a devolução, pelos sócios Benedito Franco Penteado Filho e 
Paula Penteado Gianesella, de 1.946.156 quotas aos sócios majoritários, Benedicto Franco Penteado e Maria 
Apparecida Fernandes Ruiz Penteado, Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do Capital 
Social da Sociedade em R$ 17.692.000,00, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante versão 
de parcela do patrimônio aos sócios quotistas majoritários, exclusivamente, na proporção de 50% para cada 
um a saber, Benedicto Franco Penteado, Maria Apparecida Fernandes Ruiz Penteado, da seguinte forma: 
b.1.) a importância integralizada em boa corrente moeda nacional no montante de R$ 8.478.045,08; b.2.) R$ 
5.734.634,58, pela entrega do imóvel rural denominado Fazenda Três Rios, descrita e caracterizada na matri-
cula 9.618 do Registro de Imóveis de Amambaí/MS, INCRA - CCIR 913.278.002.062-4, NIRF 3.755.637-1, b.3.) 
R$ 2.259.575,34, pela entrega do imóvel rural, denominado Fazenda Santa Maria, descrita e caracterizada 
na matricula 10.386 do Registro de Imóveis da Comarca de Caarapó/MS, INCRA - CCIR 913.057.004.413-7, 
NIRF 2.387.477-5, b.4.) R$ 929.745,00, pela entrega do imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria - par-
te, determinada pelos quinhões nºs 03, 05, 06, 07 e 08, descrita e caracterizada na matricula 18.979 do Regis-
tro de Imóveis da Comarca de Caarapó/MS, INCRA - CCIR 913.057.004.413-7, NIRF 2.387.477-5, registro an-
terior Avenida 14-10.037, Avenida 07-10.038, Avenida 08-10.039, Avenida 07-10.041 e Avenida 08-10.042, b.5.) 
R$ 290.000,00, pela entrega do imóvel rural denominado Sitio Santa Maria: Uma Gleba de Terras Rurais, 
descrita e caracterizada na matricula 4.904 do Registro de Imóveis da Comarca de Caarapó/MS, INCRA - 
CCIR 13.057.002.240-0, NIRF 1.078.427-6, c) cancelar-se-ão 17.692.000 quotas, de valor nominal e individual 
de R$ 1,00; d) fica alterada a cláusula Sexta - Do Capital Social, o Capital Social subscrito, totalmente integra-
lizado para o valor total de R$ 2.308.000,00, dividido em 2.308.000 quotas, de valor individual e nominal de R$ 
1,00; e) as deliberações aprovadas no item “a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo 
de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, 
nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de qualquer credor; 
ou (2) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o  depósito judicial 
do respectivo valor; e c) outorgar todos os poderes expressos e necessários para o sócio Benedito Franco 
Penteado Filho, Os membros declaram que uma via integral da ata, digitada e impressa eletronicamente, 
apenas em seu anverso, compõe o “Livro de Atas de Reuniões de Sócios” nº 1, desta sociedade. Assinatu-
ras: Benedito Franco Penteado Filho - Presidente, Paula Penteado Gianesella - Secretária. SP, 26/02/2021.

LGPD: cinco passos 
para empresas se 
adequarem à lei 
A Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD) entrou em vigor 
no ano passado, mas ainda gera 
uma série de dúvidas. Apesar de 
já estar valendo, as multas – que 
podem chegar a R$50 milhões 
por infração – devem começar 
a ser aplicadas a partir do mês 
de agosto. 

Com isso, organizações têm 
pela frente poucos meses para 
entrar em adequação e evitar 
possíveis problemas caso não 
tratem dados sensíveis da ma-
neira correta. 

Pensando nisso, Rafael Variz 
e Alexsander Martins, especial-
istas da área de TI da HLB Brasil 
– empresa global de auditoria, 
consultoria e outsourcing – 
separaram cinco passos que 
podem auxiliar empresas a 
entrar em conformidade com 
as novas regras. 

“Quando uma instituição 
passa pelo processo de ad-
equação segundo as norma-
tivas da LGPD, ela cria um 
ambiente tecnológico mais 
seguro, protegendo seus dados 
e informações, tornando-se 
apta a oferecer segurança aos 
clientes”, dizem os profission-
ais. Anote os cinco passos para 
se adequar à lei.
 1) Conscientização - 

Toda organização que 
opera em território 
brasileiro precisa se 
conscientizar que a 
LGPD é uma lei vigente 
e já está em operação 
desde agosto de 2020. 
O fato da Agência Na-
cional de Proteção de 
Dados (ANPD) ainda 
não ter sido instituída 
para fiscalizar e aplicar 
multas administrativas, 
não isenta as empresas 
de sofrer ações judiciais 
pela falta de adequação 
caso cometam uma 
infração. 

 2) Compreender as dire-
trizes da lei - É impre-
scindível entender as di-
retrizes e aplicabilidade 
da lei e, caso necessário, 
contratar uma consulto-
ria especializada para o 
processo. 

 3) Crie um time e defina 
o DPO (Data Protec-
tion Officer) - A em-
presa precisa criar um 
time que tenha visão 
macro das operações 
e, de preferência, que 
tenha conhecimento ou 
faça parte das áreas de 
negócios da organização. 
O Data Protection Of-
ficer (DPO) será respon-
sável pela aplicabilidade 
da lei no processo de 
adequação. 

 4) Divulgação e envol-
vimento - Manter a 
sinergia da implementa-
ção é fundamental para 
adequação da LGPD. 
Além disso, promover 
o engajamento para a 
causa de proteção de 
dados envolvendo to-
dos os colaboradores, 
prestadores de serviços 
e apoiadores que julgar 
necessário é fundamen-
tal para a sustentabili-
dade da lei dentro da 
organização. 

 5) Certificação de Segu-
rança - É preciso que 
a organização procure 
certificar os processos 
de Segurança da Infor-
mação com as normas 
ISO 27001 (norma para 
implementação de um 
sistema de gestão com 
foco em segurança da 
informação) e ISO 27701 
(que tem como objetivo 
adicionar novos controles 
no sistema de gestão para 
garantir a total privaci-
dade especificamente 
dos dados pessoais). 

Essa certificação garante 
que a empresa passou por um 
processo criterioso de auditoria 
e que segue modelos adequa-
dos em seu Sistema de Gestão 
de Segurança da Informação 
(SGSI). - Fonte e outras infor-
mações: (www.hlb.global). 

Mentoria é quando você tem alguém mais experiente, ajudando outra pessoa, que não tem tanta bagagem, a evoluir ou atingir 
um determinado objetivo

tal e eu vejo pessoas comumente 
gastando muito tempo e produ-
zindo conteúdo sem conexão com 
suas atividades, ou exagerando 
na quantidade de postagens e 
stories com o intuito de alcançar 
engajamento do público. Apesar de 
ser importante, é preciso que seja 
dosado entre a tarefa de vender e 
oferecer produto. 

Então, se eu fizer essa mentoria, 
certamente vou indicar caminhos 
para que essa jornada seja mais 

assertiva, indicando para que seja 
produzido menos conteúdo gratuito, 
dedicando mais foco e energia para 
as vendas. O mentor consegue ver 
o problema ou objetivo por outra 
perspectiva. Se você vai ter a ajuda 
de um mentor, de alguém mais ex-
periente, é muito provável que ele 
te dê uma outra versão, do mesmo 
ponto que você está olhando. Só que 
de forma mais ampla, e de alguém 
mais experiente.

Todo esse processo vai permitir 

que você tenha mais clareza sobre 
o estado atual e aquele que deseja 
alcançar porque o mentor vai olhar 
o teu negócio ou a tua carreira e 
ninguém melhor do que ele para 
te mostrar a realidade destes dois 
cenários, além de apontar o que 
precisa ser atingido e trabalhado, em 
termos de planejamento ou ações, 
para conquistar o ponto desejado. 
Uma rede de contatos mais ampla 
também é outra consequência posi-
tiva da mentoria. Imagine que você 
tem uma empresa, precisa buscar 
investimento e o teu mentor já con-
seguiu avançar nessa etapa. 

Por isso, ele já sabe qual é o caminho 
das pedras, porque ele tem network 
ou até mesmo acesso a pessoas que 
atuam diretamente com esse setor 
e que pode abrir várias portas. Já 
pensou como isso poderia encurtar 
caminhos e pular muitas etapas? São 
inúmeros os benefícios que a mentoria 
traz para o seu dia a dia, que podem ser 
facilmente aplicados no seu negócio, 
na sua carreira, que proporcionarão 
resultados mais rápidos e de forma 
mais fácil.

(*) - É mentor de mentores e CEO Global 
Mentoring Group, um grupo internacional 
focado na alta performance de mentores, 

baseado nos Estados Unidos. (https://
globalmentoringgroup.com/) 

ou @claudiombrito. 

www.netjen.com.br
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RICARDO RODRIGUES, profissão: comprador de peças, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 22/06/1977, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Cosmo Rodrigues 
e de Autelice Rodrigues. A pretendente: MAYRA FERNANDES DA COSTA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 
30/04/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Maria 
José Fernandes e de Edival Marta da Costa.

O pretendente: VICTOR DE ALMEIDA FILARDI, profissão: inspetor de qualidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/04/1993, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Angelo Roberto Filardi e de Ligia 
Maria de Almeida Filardi. A pretendente: GABRIELLA FARIAS FLAUSINO, profissão: 
analista funcional, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-
-nascimento: 09/09/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Odair dos Santos Flausino e de Miralva Custodio de Farias.

O pretendente: DANIEL BLASKES DE OLIVEIRA, profissão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 16/07/1981, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sergio Donizeti de 
Oliveira e de Valeria Regina Blaskes de Oliveira. A pretendente: LOURDES CAROLINE 
MORAIS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Ermelino Matarazzo, SP, data-nascimento: 01/11/1992, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Jair Alves Morais e de Marly Bonifacio.

O pretendente: WELINGTON ROCHA SANT'ANA, profissão: técnico de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
17/11/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Salveli 
Nobrega Sant'Ana e de Marilene de Souza Rocha Sant'Ana. A pretendente: TATIANA 
MELLO LAMANA, profissão: veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Mooca, SP, data-nascimento: 25/05/1991, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Lamana e de Denise Mello Lamana.

O pretendente: RODRIGO GOMES SILVEIRA, profissão: atleta, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 03/03/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Claudia Gomes Silveira. A pretendente: 
NATALIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROCHA, profissão: assistente judiciário, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 07/06/1997, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ronaldo de Oliveira 
Rocha Filho e de Carolina Gonçalves.

O pretendente: SAMUEL DE SOUZA FERREIRA, profissão: técnico em eletrônica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 19/02/1996, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Joilton Chaves 
Ferreira e de Adeilsa Lopes de Souza Ferreira. A pretendente: GIOVANNA FABRÍCIO 
DE PAULA SILVA, profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/03/1999, residente e domiciliada em Cangaíba, 
São Paulo, SP, filha de Flavio Fabrício de Paula Silva e de Rosario de Pompéia Oliveira 
de Santana Fabrício de Paula Silva.

O pretendente: ADRIANNO DURÃES DE MORAIS, profissão: policial militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 19/11/1982, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Agenor Durães Filho 
e de Flavia de Morais Durães. A pretendente: SIMONE DE JESUS SOARES, profissão: 
policial militar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaiba, SP, data-
-nascimento: 12/04/1978, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Tertuliano Barbosa Soares e de Aparecida de Jesus Soares.

O pretendente: EDDY CARLOS CODONHO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Floraí, PR, data-nascimento: 02/11/1975, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Codonho e de Maria Aparecida Codo-
nho. A pretendente: ADRIANA ALMEIDA DE SOUZA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/09/1977, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Fausto Ferreira de Souza e 
de Cleusa Almeida de Souza.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021
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Como a saúde e a tecnologia 
tendem a continuar juntas

Com o passar dos 
anos, a tecnologia 
foi se firmando e 
ficando cada vez 
mais presente na 
vida das pessoas, 
seja pelos celulares, 
TVs com internet, 
casa inteligente e até 
mesmo os serviços de 
streaming

Tudo isso foi bem 
recebido pela popu-
lação e consumido 

muito facilmente. Logo de 
cara podemos perceber o 
quanto a inovação facilita e 
simplifica a nossa vida, mas 
quando se trata de mudan-
ças na área da saúde, isso 
se torna um ponto delicado 
a ser discutido. A pandemia 
foi um fator crucial para a 
inclusão e adaptação da 
tecnologia na saúde. Esse 
avanço vem possibilitando 
que novas ideias façam 
parte da medicina no país, 
agregando na melhoria do 
sistema de saúde. 

De acordo com mape-
amento de HealthTechs 
brasileiras do Distrito Heal-
thTech Report, em 2020 fo-
ram mapeadas 542 empre-
sas de tecnologia na saúde. 
Por mais que o segmento já 
estivesse em expansão nos 
últimos anos, o Coronavírus 
deu um pontapé para o cres-
cimento nesse setor. Mas 
por que demorou tanto para 
isso acontecer? A resposta é 
simples: por medo do novo. 

As pessoas, os profissio-
nais e até órgãos públicos 
tinham uma certa relutância 
quando se tratava do avanço 
tecnológico na saúde, uma 
vez que, por estarem tratan-
do de vidas, esses cuidados 
tinham que ser redobrados. 

Apesar disso, descobrimos 
o quanto as healthtechs 
puderam avançar em be-
nefício de um bem maior: 
saúde de qualidade e para 
todos. Trago como exemplo 
o atendimento online. Uma 
questão tão simples como 
essa foi se tornar acessível 
e comum há poucos meses. 

Com os brasileiros em 
isolamento social, as con-
sultas online tiveram um 
boom gigantesco e pro-
varam que é possível sim 
ter atendimento digital de 
excelência. O atendimento 
online conquistou o seu 
espaço e provou a sua im-
portância e sua capacidade 
para a evolução da saúde 
no país. Por conta disso, 
acredito que os avanços 
tecnológicos, as soluções 
e inovações vão continuar 
crescendo em 2021, não só 
no Brasil, como em todo o 
mundo. 

Tendências como acelera-
ção no processo de utiliza-
ção e inclusão de novas tec-
nologias, uso da inteligência 
artificial (IA), médicos mais 
conectados, uso da nuvem 
para armazenamento de 
dados, e claro, a segurança 
das informações de acordo 
com a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), seguirão 
firmes nos próximos anos. 

Estamos vivendo o ápice 
da crise da Covid-19 e quan-
to mais recursos tivermos 
para nos ajudar no combate 
à doença, mais teremos a 
ganhar. Avanços oferecidos 
por meio das tecnologias 
permitem que o acesso 
chegue a mais lugares, me-
lhorando e democratizando 
a saúde no país. 

(*) - É cofundadora, psicóloga e 
responsável técnica da Telavita, 

clínica de saúde mental online que 
oferece consultas de psicologia e 

psiquiatria. 

Milene Rosenthal (*)

A dificuldade de adap-
tação ou a falta de 
flexibilidade e acom-

panhamento das novas de-
mandas são alguns dos 
fatores que levam empresas 
a não sobreviver a crises. 

Em um cenário cada vez 
mais incerto, como o viven-
ciado atualmente em todo 
o mundo, a adoção deste 
mindset tem sido essencial, 
especialmente para corpora-
ções tradicionais que estão 
migrando para o digital. 
Optar por um modelo men-
tal assim, com uma postura 
propositiva e inovadora, é 
fundamental para manter a 
saúde da companhia. 

“Pensar de forma ágil é 
pensar em crescimento. É 
compreender o momento 
em que o negócio está, onde 
ele quer chegar e dividir a 
rota em pequenas partes. É 
valorizar o coletivo, a experi-
mentação e não ter medo de 
falhar. Saber quando aban-
donar uma ideia e mudar 
de planos, o que chamamos 
de pivotar um negócio, tam-
bém é fundamental”, orienta 
Manoel Souza, co-fundador 
e CTO da ateliware.

O termo Business Agility, 
também chamado de Business 

Adaptações e novos direcionamentos são necessários para se 
manter em um mercado cada vez mais competitivo.

Business Agility ganha cada vez 
mais força em cenário incerto

A cobrança do mercado e a alta concorrência causada pela transformação digital dos negócios vêm 
tirando o sono de muitos CEOs e altos executivos, principalmente aqueles que já estão há muito tempo 
no mercado, atuando como decisores e em postos de liderança
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implementar esta forma de 
pensar, é necessário que 
as empresas se reestrutu-
rem culturalmente: “Nes-
sa jornada, é importante 
direcionar o olhar para o 
cliente, que deve estar no 
centro de tudo. Ao mesmo 
tempo, precisamos formular 
decisões baseadas sempre 
em fatos, trabalhar com um 
fluxo de valor enxuto e ágil, 
estar sempre se reciclando 
e buscando inovar continu-
amente; e por fim, engajar 
e motivar sua equipe para 
que ela seja confiante no 
trabalho”, orienta. 

Muitas vezes, as empresas 
encontram dificuldade em 
adotar esse modelo por não 
conseguir se adaptar às no-
vas tecnologias e tendências 
do mercado ou por simples-
mente não terem nascido 
na era digital. Por isso, uma 
dica é certificar-se que a sua 
companhia está preparada 
para essa mudança. Embora 
desafiadoras, adaptações e 
novos direcionamentos são 
necessários para se manter 
em um mercado cada vez 
mais competitivo. Fonte e 
outras informações: (https://
ateliware.com/).

Agile, surgiu com o objetivo 
de reconfigurar a cultura e 
o modelo de gestão de uma 
empresa para torná-la mais 
eficiente, criativa e compe-
titiva. Quanto mais veloz e 
eficiente na produção de 
trabalho, mais ágil ela é. Para 
que isso aconteça, é preciso 
que o empreendimento mo-
difique sua estrutura, seu 
modelo de gestão e, princi-
palmente, sua mentalidade. 

A adoção de novas menta-
lidades que na maioria das 
vezes estão vinculadas com 
a tecnologia em sua filoso-
fia, visa otimizar processos 
internos ou criar novos 
produtos. O Business Agility 
é complementar a outros 

modelos como Lean Star-
tup, conjunto de processos 
usados por empreendedores 
para desenvolver produtos 
e mercados, e Lean Manu-
facturing, filosofia de gestão 
com foco na redução de 
desperdícios. 

Ambas possuem como foco 
incentivar a aplicação ape-
nas do necessário na realiza-
ção de uma atividade, etapa 
ou curso. Como as demais, a 
filosofia do Business Agility 
possui fundamentos que se 
tornam essenciais, princi-
palmente quando pensamos 
na cultura organizacional 
que esse termo provocará 
em uma instituição com sua 
forma de pensar. 

Igor Valoto (*)

A segurança virtual foi pauta recor-
rente de muitas empresas durante o 
último ano. 

Desde a chegada da pandemia, 
o modelo de trabalho remoto foi 
implementado pela maior parte das 
companhias e com a nova dinâmica 
vieram os desafios de criar-se um 
ambiente protegido e estável para 
seus colaboradores. 

Segundo o estudo ‘Impulsionando 
o Desempenho da Cibersegurança’, 
conduzido pela empresa de pesquisa 
inovadora ESI ThoughtLab, dos Esta-
dos Unidos, os líderes de segurança 
no Brasil têm investido fortemente em 
proteção de dados, indo de encontro 
às novas determinações da LGPD. 

A pesquisa aponta que para cada 
um dólar investido em alguma ação 
ou solução sobre segurança virtual, 
a empresa tem um retorno de quase 
dois dólares em benefícios. O certo é 
que a cibersegurança garante a conti-
nuidade dos negócios. Por exemplo, 
se uma rede de restaurante tem seu 
aplicativo de delivery atacado por 
uma ameaça digital no período do 
almoço, o impacto é enorme para a 

empresa e para todos que utilizam 
ou pretendiam usar o aplicativo 
naquele momento. 

Isso reflete como o medo é o fator 
principal que move as empresas a 
aderir às normas de proteção, seja dos 
ataques ou das penalidades que podem 
sofrer. Neste cenário, as organizações 
enfrentam cinco principais obstáculos 
ao tratar da cibersegurança: trabalho 
remoto, transformação digital, a falta 
de profissionais capacitados, o avanço 
da infraestrutura e, claro, a privacida-
de dos dados. 

Para garantir a segurança virtual, 
é imperativo compreender a cultura 
organizacional das empresas para 
então tomar as decisões voltadas 
à tecnologia. Em paralelo, existe 
a discussão sobre a segurança da 
informação. O ponto é: quais são os 
dispositivos que os usuários utilizam 
para acessar os dados? Onde estão 
essas informações? 

Reduzir os riscos na origem, no meio 
e no destino é imprescindível para 
ter o mínimo de impacto e exposição 
possível. Além disso, é necessário 
implementar controles específicos 
para o canal de comunicação, desde 
onde o dado está até o usuário que 

acessa. Com esse cenário, temos di-
versas práticas para cada um desses 
canais e superfícies de ataque. 

A escolha adequada de softwares 
influencia diretamente na questão 
da cibersegurança, uma vez que re-
cursos tecnológicos não licenciados 
possuem grande chance de estarem 
comprometidos e podem corromper 
todos os dados do dispositivo. 

Por meio de programas de cons-
cientização e cultura de segurança 
da informação, as organizações con-
seguem instigar mais profissionais 
em cargos de liderança a olhar para a 
temática da segurança virtual. Assim, 
ela deixa de ser apenas um protocolo 
e torna-se uma facilitadora, cada vez 
mais automatizada e moderna, acom-
panhando o dia a dia e monitorando 
todos os indícios. 

Mais do que uma tendência, a ciber-
segurança é uma necessidade emi-
nente para que as empresas otimizem 
a tomada de decisão e aprimorem a 
operação em um mercado cada vez 
mais competitivo. 

(*) -Especialista em Segurança Cibernética da 
SoftwareONE, é provedora global e líder em 
soluções de ponta-a-ponta para softwares e 

tecnologia de nuvem. 

Cibersegurança: os desafios para a segurança 
virtual e como superá-los
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