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É muito comum o conceito de que "todos devem fazer de tudo" no 
começo de uma startup e a afirmação é correta em sua essência, porque 
espera-se que em uma empresa deste tipo, todos estejam dispostos a sair 
de suas áreas e atividades específicas e possam colaborar com o negócio 
no que for necessário. Entretanto, isso não significa que não deve exis-
tir, desde o início, uma divisão clara das responsabilidades de cada um 
dos sócios fundadores para com o negócio, preferencialmente alinhada 
com suas habilidades e competências. Até porque, é o conjunto dessas 
competências que norteou a participação do sócio na sociedade.   

Como definir equity entre os sócios de startups

As áreas responsáveis pela gestão de riscos de algum processo, 
sejam elas Compliance, Jurídico, RH, Gestão de Riscos, dentre outras, 
muitas vezes são vistas pelos demais departamentos da organização 
como potenciais entraves nos fluxos do dia a dia, que normalmente 
demandam agilidade. Isso é uma realidade, levando em consideração 
que a análise de riscos exige uma busca detalhada em diversas fontes 
de dados justamente para poder garantir um resultado real sobre uma 
empresa ou uma pessoa que está sendo diligenciada.  

Agilidade na avaliação de riscos: como 
automatizar este processo?

A revolução industrial trouxe inúmeras invenções e novos produtos 
como em nenhuma época da história humana. Enquanto reverencia-
mos o tear, o motor a vapor, a eletricidade ou a produção em massa 
pioneira pelo Ford Model T, muitas vezes ignoramos os mecanismos e 
processos inspirados que tornaram esses produtos incríveis possíveis. 
Considere a humilde inovação encontrada dentro de práticas de fabri-
cação onipresentes, como manutenção de equipamentos, garantia de 
qualidade e otimização da cadeia de suprimentos.  

Como as empresas usam machine learning 
para reinventar processos industriais

Freepik

Negócios em Pauta

Primeira Viagem
Há 27 anos, no dia 12 de abril de 1961, a humanidade atingia um feito 

histórico, que revolucionou a exploração espacial. Naquele momento, 
o cosmonauta russo Iuri Gagarin, 27 anos, se tornava o primeiro ser 
humano a chegar à órbita do planeta Terra, dando uma volta completa 
nele e retornando em segurança. A União Soviética manteve o plano 
em bastante sigilo, sendo revelado praticamente no dia do lançamento. 
Gagarin, que era major da Força Aérea na época da decolagem, entrou em 
uma cápsula de 2,3 metros e fez um voo de 1h48 minutos. Na transmissão 
por rádio, o russo soltou a famosa frase "Lá vamos nós!", que se tornou 
quase padrão nos lançamentos, e disse ainda que "a Terra é azul". Apesar 
do sucesso, há pouco tempo, foi revelado que alguns erros cometidos 
poderiam ter matado o cosmonauta, mas as falhas foram contornadas 
com sucesso (ANSA).   Leia a coluna completa na página 3

Foto: AFP

NOVO MODELO 
EMBRAPII DE 
FOMENTO A 
STARTUPS: DO 
LABORATÓRIO AO 
MERCADO

News@TI

EMBRAPII e FIESP incentivam projetos 
inovadores de startups

@A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EM-
BRAPII), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(Fiesp) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) vão 
abrir seleção para projetos de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação 
(PD&I) de startups que apresentem um forte potencial inovador. O 
objetivo é contribuir para que as startups brasileiras decolem no país 
e no mundo. Após serem selecionados pelas Unidades EMBRAPII 
(centros de pesquisa de ponta), os projetos de inovação terão até 50% 
do valor financiado com recursos não reembolsáveis da EMBRAPII e 
o auxílio de pesquisadores qualificados em todo o ciclo da inovação: 
desde o desenvolvimento tecnológico, passando pelo desenvolvimento 
do produto ou serviço, até o acesso efetivo ao mercado. As inscrições 
para o projeto já estão abertas no site da Fiesp (http://bit.ly/FiespEm-
brapii_InovaçãoStartups) e o prazo para que interessados se inscrevam 
termina no dia 05 de maio.   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.fiesp.com.br/

A chegada da segunda fase do 
Open Banking, que obrigará os 
bancos incumbentes a compartilhar 
informações de clientes com a 
concorrência, irá obrigar os bancos 
a rever suas políticas opacas de 
competição, baseadas em grande 
parte na exclusividade da custódia 
de dados estratégicos.

Do ponto de vista operacional, as redes 
fechadas dos bancos precisarão se 

adaptar a novos modelos de autenticação 
e autorização de transações, agora com a 
participação de múltiplos agentes. 

Uma das consequências será o surgimento de 
complicadores inéditos para o gerenciamento 
da identidade e dos acessos em transações 
com dados compartilhados. Tradicionalmente 
fechados e estruturados em redes isoladas, 
além de mudar de tecnologia, as instituições 
serão forçadas a enfrentar a sua velha aversão 
ao risco cibernético e à operação no ambiente 
não proprietário. 

 
Na avaliação da Netbr, especializada em 

tecnologias de IAM (Identity and Access 
Management), o compartilhamento compul-
sório implicará na aceitação pelos bancos de 
um canal não mais exclusivo de negociação  
com os clientes para a oferta de produtos, 
como empréstimo, conta corrente, aplica-
ções, consórcio e seguros. De acordo com 
Raphel Saraiva, líder de inovação tecnológica 
da Netbr, o manual de segurança do Bacen 
estipula que as instituições compartilhem os 
dados apenas mediante permissão expressa 
do titular no ato da requisição de serviço. 

Mas é responsabilidade de cada banco 
produzir, documentar e manter os “logs” de 
auditoria relativos ao uso destas permissões 
até o ponto em que o dado se encontra sob sua 
custódia. “Será tarefa difícil o gerenciamento 
destas permissões de clientes, considerando 
que qualquer pequena mudança nos termos 
de uma oferta financeira pode conflitar com 
os contratos digitais instantâneos coletados 
em pleno ciclo das transações, afirma Saraiva. 

Open Banking: bancos são avessos 
a compartilhar dados

 
Além disso, explica o especialista, são 

poucos os bancos tradicionais preparados 
para enxergar, seccionar e gerenciar, de 
forma online, os múltiplos atributos de uma 
identidade. Da mesma forma, nem todos 
possuem tecnologia para o  provisionamento 
e desprovisionamento automático dos atri-
butos das identidades em suas respectivas 
credenciais passíveis de compartilhamento.

 
“A arquitetura digital dos grandes bancos, 

estrategicamente fechada, é um obstáculo 
real a ser removido em um prazo mais curto 
que o desejável, em função do calendário 
acelerado do Bacen. Eles vão precisar correr 
para se adaptar aos modelos de autenticação 
automática e troca dinâmica de dados que 
já são adotados pelas fintechs, pelos bancos 
digitais puros e pelas empresas integrantes 
da economia de plataforma”, explica ele.

  
Entre as exigências colocadas pelo manual 

de segurança do BC para o Open Banking, 
está a utilização de um sistema dinâmico de 
autenticação capaz de delimitar e conferir a 
integridade de todas as entidades envolvidas 
na transação compartilhada. Incluem-se aí não 
apenas a identidade do cliente, mas também a 
dos agentes financeiros e dos entes não huma-
nos, como aplicações de software e máquinas. 

 
Desenvolvida originalmente na diretiva 

europeia do Open Banking, hoje globalmente 

aceita, esta arquitetura CIBA (Client Initiaded 
Backchannel Authentication) é responsável 
também pela checagem da autorização da par-
te do cliente final e seu envio para os arquivos 
de auditoria da autoridade financeira. A este 
modelo de autenticação, alia-se um sistema de 
chaves criado para garantir acesso das partes 
a áreas críticas das bases de dados, mas sem 
a geração de vínculo futuro.  

Esta arquitetura de chaves, denominada 
“OAuth 2.0”, cria uma espécie de credencial 
forte efêmera, com a combinação de elemen-
tos lógicos e da infraestrutura (tokenização) 
durante uma transação, e que se desintegra 
de forma irrecuperável ao final de cada sessão.  
“A autenticação dinâmica trazida da diretiva 
europeia exige uma estrutura voltada à ope-
ração segura em situação de risco sistêmico 
(ou “zero trust”). Isto é bem diferente de um 
legado bancário lastreado na aversão ao risco 
operacional”, comenta Saraiva.

 
De acordo ele, os bancos incumbentes do 

Brasil tendem agora a ajustar suas estruturas 
para o paradigma dos bancos digitais puros, 
que abarca procedimentos de inteligência 
artificial  tais como: a automação de acesso 
dos clientes sem senha alfanumérica; o uso 
de “federação”, que implica na autenticação 
de provedores de  identidade pública, e a 
evolução dos sistemas de IAM (Identity and 
Access Management) para uma arquitetura 
CIAM (Customer Identity and Access Ma-
nagement) capaz de abarcar a massa de 
consumidores e seus dispositivos inseguros, 
que passam a rodar operações financeiras e 
a interagir com interfaces críticas..    

 
Raphael Saraiva salienta que, pela própria 

lógica do Open Banking, a ideia de “agente 
financeiro” expressa até pouco tempo pelo 
Sistema Financeiro Nacional, está sendo am-
pliada, passando a abranger o varejo, as redes 
de pagamento e as várias modalidades de 
“XTechs”. “Toda esta movimentação cria um 
cenário desafiante para um setor que sempre foi 
a locomotiva na modernização do atendimento 
digital, mas que tem uma postura historica-
mente conservadora em relação à retaguarda 
operacional”, comenta o executivo. - Fonte e 
mais informações: (www.netbr.com.br). 
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à ERA DA 
COMPuTAçãO 
CONFIDENCIAL

    Leia na página 6

SuA PRIVACIDADE

Mais eficaz
O Instituto Butantan divulgou novo 

estudo sobre a vacina anti-Covid 
CoronaVac e sugeriu que aplicar um 
intervalo maior entre as doses gera 
uma eficácia maior. O imunizante tem 
eficácia primária de 50,7%. No entanto, 
a eficácia global foi de até 62,3% quando 
os intervalos foram iguais ou superiores 
a 21 dias entre a primeira e a segunda 
dose. Os resultados também apontaram 
que para os casos que requerem assis-
tência médica a eficácia da vacina variou 
entre 83,7% e 100% (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/estamos-chegando-a-era-da-computacao-confidencial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-13-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-13-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/reorganizando-nossas-vidas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-as-empresas-usam-machine-learning-para-reinventar-processos-industriais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/agilidade-na-avaliacao-de-riscos-como-automatizar-este-processo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-definir-equity-entre-os-socios-de-startups/
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Reorganizando 
nossas vidas

Imaginem a aflição 
de um náufrago à 
procura de uma tábua 
de salvação, qualquer 
coisa para agarrar no 
meio do oceano. 

O desespero de famílias 
que perdem, nesses dias de 
pandemônio, entes queri-
dos. Ou a angústia trazida 
por desastres ambientais, 
como o rompimento da bar-
ragem da Vale em Bruma-
dinho, em Minas Gerais, no 
dia 25 de janeiro de 2019, 
que deixou um rastro de 
destruição e mortes.

Estamos vivendo mo-
mentos de aflição e an-
gústia. 

A ansiedade cai sobre nós 
com seus reflexos sobre o 
cotidiano, paralisando pro-
jetos iniciados, afastando 
outros que ainda estavam 
na prancheta do planeja-
mento e, acima de tudo, 
injetando em nosso espíri-
to a incerteza, a dúvida, o 
medo. Por mais planejada 
que seja uma pessoa, ela 
se junta ao gigantesco 
cordão dos desvalidos que 
se sentem perdidos por ter 
suas vidas desorganizadas.

É certo que a resiliência 
e a coragem de enfrentar 
os mais terríveis males 
fazem parte do roteiro da 
sobrevivência humana. Por 
isso, vemos perfilados na 
arena do combate gente 
de todos os calibres, ho-
mens e mulheres, jovens e 
velhos, dispostos a afastar 
ameaças e a lutar pelo 
bem-estar. 

Mas o fato é que esse ví-
rus que contamina nossos 
corpos e atormenta nosso 
espírito causa mudanças 
em nosso dia a dia. Na vida 
de uns, produz profun-
da alteração, em outros, 
provoca o reordenamento 
de tarefas cotidianas, 
introduzindo novos hábi-
tos, determinando rotas 
diferentes dos traçados 
originais. Nossas vidas 
foram, sim, desarrumadas.

Por mais que o empre-
sário, o executivo de um 
grande grupo, quadros 
tarimbados e experimen-
tados na arte de enfrentar 
desafios, acreditem que 
pouca coisa mudará em 
suas vidas, o amanhã não 
será o mesmo. O trabalho 
assume nova modelagem 
com o enxugamento de 
estruturas, o home office, 
a simplificação da papela-
da, o redimensionamento 
de budgets, a procura 
incessante de inovação, o 
uso da internet, enfim, as 
redes sociais funcionando 
como extensões de nosso 
cérebro e nossos braços.

Mas as mudanças de 
ordem material, em pleno 
curso, terão infinitamente 
menor impacto do que as 
forjadas por nossa mente. 
A começar pelo conceito 
de tempo, morte e vida. 
Sêneca (4.aC – 65) já 
pregava: “Não é curto o 
tempo que temos, mas dele 

muito perdemos. A vida 
é suficientemente longa 
e com generosidade nos 
foi dada para a realização 
das maiores coisas, se a 
empregamos bem. 

Mas, quando ela se esvai 
no luxo e na indiferença, 
quando não a empregamos 
em nada de bom, então, 
finalmente constrangidos 
pela fatalidade, sentimos 
que já passou por nós sem 
que tivéssemos percebido. 
O fato é que não recebemos 
uma vida breve, mas a fa-
zemos, nem somos dela ca-
rentes, mas esbanjadores”. 

A cada dia dos recordes 
de mortos, somos levados 
a enxergar que a eterni-
dade está ali, a um palmo. 
Os dribles mentais que às 
vezes costumamos fazer, 
pensando que temos ainda 
o vigor da adolescência, a 
capacidade de saborear 
as coisas boas da vida, 
fenecem.

O translúcido espelho da 
realidade está ali adiante 
de nós. Como ia dizendo, 
no plano espiritual o facho 
das mudanças será bem 
luminoso. A solidariedade, 
por exemplo, é uma das 
sementes a germinar na 
seara dos valores. Vivere-
mos com mais intensidade 
a virtude da amizade, que 
é a cola da fraternidade. 
Os amigos serão inseridos 
no círculo do comparti-
lhamento, característica 
de uma sociedade convi-
vencial. 

Bem sabemos que a roti-
na do cotidiano forma oce-
anos entre amigos, os laços 
vão se desmanchando, o 
tecido social se esgarça na 
poeira do tempo. Por isso, 
teremos de batalhar para 
que o distanciamento não 
maltrate a integração espi-
ritual, procurando retomar 
os caminhos encruzilhados 
do passado, evitando a 
competitividade leonina 
do presente, reconhecen-
do que o viver sob intenso 
sufoco corrói a humanida-
de que nos habita.

Teremos de recolocar a 
vida e toda sua intensidade 
no mais alto pedestal dos 
valores. Hoje, de tanto 
ouvirmos a numerologia da 
morte, este ato final da es-
pécie torna-se banalizado. 
A imaginar “um tanto faz, 
tanto fez”, como se a vida 
não fosse o sagrado dom 
que Deus nos deu.

Poderemos, sim, ser 
competidores, ambiciosos, 
heróis de grandes empre-
endimentos, sem esquecer, 
porém, nossa identidade 
humana. Pinço Confúcio: 
“a humanidade é mais 
essencial para o povo do 
que água e fogo. Vi homens 
perderem sua vida por se 
entregarem à água ou ao 
fogo; nunca vi alguém per-
der a vida por se entregar 
à humanidade”.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

cidade de Cascavel. É a terceira unidade da companhia no Estado, que 
já tem presença em Curitiba e na região norte do Paraná. A expectativa 
é que a operação na região conquiste cem clientes e conte com um 
quadro de vinte funcionários até o final do ano.

SYNNEX Westcon-Comstor reconhecida no 
Splunk Regional Partner Awards 2021

@A SYNNEX Westcon-Comstor, parte integrante da SYNNEX 
Corporation (NYSE: SNX), foi reconhecida como Americas 

Rookie Partner of the Year 2021 por seu extraordinário desempe-
nho e compromisso com o Programa Partner+ da Splunk. O prêmio 
Americas Rookie Partner of the Year 2021 reconhece empresas 
que, em seu primeiro ano como parceiras da Splunk, rapidamente 
preencheram os requisitos para se tornar Splunk Partner+, além de 
superarem as marcas estabelecidas em vendas e certificações. Para 
mais informações sobre o programa Partner+ da Splunk, visite o site 
da Splunk (synnex.com.). 

Tecnologia agiliza rotina de advogado 
previdenciário

@O uso de novas tecnologias para ajudar o trabalho do advogado 
tem ganhado cada vez mais espaço.  Serviços que eram feitos de 

forma manual e ocupavam tempo considerável desses profissionais 
se intensificaram durante a pandemia. Em 2013, o Previdenciarista 
(https://previdenciarista.com/), a maior plataforma de consultoria 
especializada em Direito Previdenciário para advogados, surgiu para 
facilitar a rotina desses profissionais. A lawtech tem como objetivo, 
desburocratizar o direito no país, oferecendo serviços por meio de 
uma plataforma tecnológica que oferece agilidade, automatização e 
segurança nos processos diários da rotina de um advogado.

Sankhya inaugura terceira Unidade de Negócios 

@A Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão ERP e 
criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform), está 

anunciando a abertura da unidade de negócios Oeste Paranaense, na 

O impacto da tecnologia no 
agronegócio e os desafios para 2021
O agronegócio é um setor que sempre contou com muitas inovações tecnológicas nas áreas de produção, 
máquinas, implementos e insumos, mas manteve-se distante, por muito tempo, das tecnologias de gestão e 
controle. Este cenário, no entanto, tem mudado radicalmente nos últimos anos com a adoção em massa deste 
tipo de tecnologia.

Bruno Custódio (*)

De modo geral, estes modelos 
tecnológicos permitem aos ges-
tores a obtenção de informações 

de seus ambientes internos e informa-
ções de mercado, com mais agilidade e 
assertividade para melhorar as tomadas 
de decisão, além de simplificar o com-
pliance frente aos cenários fiscais dos 
países em que atuam.

O poder da tecnologia no cresci-
mento do Agronegócio

Em um ano atípico, como 2020, o setor 
do Agronegócio caminhou na contra-
mão da economia e atingiu crescimento 
recorde em relação ao PIB brasileiro. 
De acordo com dados do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea), o agronegócio alcançou 
participação de 26,6% no PIB de 2020, 
contra 20,5% em 2019.

De forma sucinta, podemos alinhar 
esse crescimento significativo à adesão 
em massa às tecnologias de gestão 

Freepik

empresarial, além das melhorias nas 
tecnologias de máquinas, implementos 
e insumos, como dito anteriormente. 
Este tipo de investimento garante mais 
controle, qualidade e agilidade para 
toda cadeia produtiva do agronegó-
cio, além de permitir que o segmento 
produza maiores volumes dentro das 
mesmas áreas produtivas de anos 
anteriores.

O período de pandemia em 2020, além 
de forçar o afastamento das pessoas e a 
descentralização de posições que geral-
mente estavam lado a lado nos escritórios, 
impulsionou ainda mais as exportações do 
país. Este cenário exige maior controle e 
rastreabilidade na produção e operação, 
além de protocolos mais rígidos de quali-
dade nas commodities vendidas. Ou seja, 
todo esse movimento leva à necessidade 
de grandes investimentos em tecnologia 
da informação, impactando diretamente 
na cultura de gestão e na digitalização 
dessas empresas.

Desafios do agronegócio para 2021
Os desafios seguintes para o segmen-

to estão vinculados, principalmente, 
à utilização de infraestruturas que 
entreguem segurança, escalabilidade, 
performance e estabilidade, além de 

permitirem total interconectividade 
para a centralização dos dados de 
software e automações (IoT). Estas 
infraestruturas serão responsáveis 
por simplificar a rotina das áreas que 
demandam tecnologias capazes de 
melhorar os processos de gestão e 
qualidade da informação.

Além de um controle mais rígido e 
informações precisas sobre a gestão 
do negócio, este tipo de tecnologia 
possibilita o uso adequado dos recursos 
produtivos, evitando paradas e des-
perdícios e entregando previsibilidade 
para a cadeia de abastecimento.

Desta forma, para interpor estes desa-
fios, uma das principais tendências é a 
adoção de recursos de nuvem. Embora 
não façam parte das atividades fins do 
agronegócio, este tipo de tecnologia 
simplifica a disponibilidade de recur-
sos computacionais para softwares e 
automação, além de trazer mobilidade 
e segurança para as operações, com 
investimentos totalmente aderentes 
às necessidades daquele determinado 
momento.

(*) É Diretor Comercial da Sky.One, startup especializada 
no desenvolvimento de plataformas que automatizam e 

facilitam o uso da computação em nuvem.

O Serpro, em parceria com a AWS 
(Amazon Web Services), plataforma 
global de serviços de nuvem, promove, 
hoje, 13 de abril,  evento online para 
debater os desafios e soluções tecnoló-
gicas para que instituições e sociedade 
se adequem aos limites impostos pela 
pandemia do Coronavírus. O cenário 
de isolamento social ampliou uma série 
de serviços como, por exemplo, o da 
tecnologia da informação em nuvem. 
“A ideia do evento é apresentar aos 
participantes soluções e ferramentas 
que potencializam e impulsionam a 
transformação digital no Governo. Va-
mos mostrar como é possível apoiar e 
suportar o mesmo processo também nos 
conselhos profissionais” explica Tiago 
Arrais, gerente de eventos do Serpro.

O encontro irá focar na tecnologia da 

Serpro e AWS reúnem Conselhos Profissionais 
para debater transformação digital

oferecidos ao cidadão em canal digital”, 
afirma Diego Ribeiro, superintendente 
de transformação digital do Serpro, que 
apresentará a palestra “O papel do Serpro 
na transformação digital do Brasil”.

Estruturado em formato de tech day, 
com três palestras, o evento terá duração 
de 90 minutos destacando os maiores 
impactos, além das formas de construir 
uma estratégia empresarial eficiente e 
contínua, transformando os obstáculos que 
esse cenário gera em novas oportunidades.

A participação é gratuita, basta aces-
sar o link e realizar a inscrição (https://
pages.awscloud.com/techday-serpro-
-abril-reg.html?utm_source=portal&utm_
medium=portal&utm_campaign=serpro-
-aws&utm_content=20210407-)

informação em nuvem, um serviço digital 
mais eficiente e disponível ao cidadão a 
qualquer dia e hora, e terá a participação 
de especialistas, como Ronaldo Oliveira, 
gerente de parcerias da AWS. Ronaldo 
irá participar de uma discussão sobre o 
tema, o que inclui também informações 
sobre como as equipes de TI podem 
otimizar processos e ampliar resultados 
na era da digitalização e da revolução 
informacional.

“A situação inusitada imposta pela pande-
mia da Covid-19 acelerou o ritmo da trans-
formação digital no país e está provocando 
mudanças profundas no comportamento das 
pessoas. O Serpro, como um dos propulsores 
dessa transformação, colabora fortemente 
com a meta do governo de ter, até 2022, 
100% dos mais de 3 mil serviços federais 

Bruno Custódio.
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D - Área Gastronômica
O Instituto Gourmet, criado em 2014 para quem deseja ingressar no mer-
cado gastronômico e obter formação profissional na área, inaugura sua 
nova unidade na Vila Mariana, em São Paulo. A partir desta sexta-feira 
(16), o público terá acesso a opções de cursos gastronômicos de curta e 
longa duração, com flexibilidade nos horários e foco na interação do aluno 
com a gastronomia. Na grade de programação, os moradores do bairro e 
redondezas poderão encontrar cursos como: Confeiteiro e Cozinheiro pro-
fissional (sendo estes os que têm maior procura), Chef Mix, Cake Designer, 
Doceiro e Padeiro profissional, dentre outras opções. Durante a quarentena, 
todos os cursos serão ministrados online, via plataforma da franquia, com 
conteúdos práticos e teóricos. Saiba mais: (https://institutogourmet.com/). 

E - Proteínas Vegetais
A Rio Branco Alimentos reforça seu compromisso com a inovação, a qua-
lidade e a responsabilidade socioambiental e lança sua linha de produtos 
elaborados com proteínas vegetais. A nova marca, batizada de Club V, 
chega com o início da comercialização do primeiro item do portfólio: o 
hambúrguer congelado à base de planta (plant based). É preparado à base 
de proteína de origem vegetal, é rico em fibras e possui somente aromas 
naturais. A nova marca vai atender tanto a quem se tornou vegetariano, 
mas aprecia o sabor da carne, quanto àqueles que comem carne de ori-
gem animal, porém querem variar o cardápio, afirma o vice-presidente de 
Marketing e Vendas da companhia, Fábio Somogy Coelho.

F - Serviços Digitais
A Infosys, uma das líderes globais em consultoria e serviços digitais de última 
geração, está com mais de cem vagas abertas para diferentes posições. A 
empresa busca por profissionais com conhecimento em dados (engenhei-
ro, cientista, arquiteto) e desenvolvimento full stack. Os postos são para 
trabalho remoto e estão disponíveis também para pessoas com deficiência 
(PcD). A companhia atua com projetos nacionais e internacionais, assim, 
os candidatos podem ter chance de atuar em equipes globais sem sair do 
Brasil. Outro diferencial oferecido aos colaboradores são os treinamentos 
em diversas áreas por meio da plataforma LeX, Universidade Corporativa 
baseada em aplicativo, que permite a criação de trilhas de conhecimento 
com base no perfil do profissional. Características e detalhes das vagas 
estão disponíveis em (http://bit.ly/vagasInfosys). 

G - Estagiários e Aprendizes
Enquanto os empreendedores buscam se reinventar durante a pande-
mia, jovens e adolescentes almejam uma oportunidade no mundo do 
trabalho. Atento ao cenário, o Centro de Integração Empresa-Escola - 
CIEE otimizou processos internos, estabeleceu a assinatura eletrônica 

A - Alojamento e Alimentação
Os setores de serviços e do comércio do Estado de São Paulo somaram 
47,6 mil empregos formais perdidos no acumulado dos 12 meses entre 
março de 2020 e fevereiro deste ano. O resultado é puxado pela queda 
das vagas celetistas dos serviços, que foi de 41.515 no mesmo período, 
impactado, por sua vez, pela pandemia e as medidas de restrição de 
circulação que voltaram a ser adotadas neste ano com o recrudescimento 
da pandemia. Os números fazem parte da pesquisa da FecomercioSP. A 
atividade que mais perdeu postos formais de trabalho foi a de serviços 
de alojamento e alimentação: ao todo, o saldo negativo foi de quase 
104,6 mil vagas. Chamam atenção ainda os desempenhos ruins dos 
segmentos educacional (-36.019 empregos) e das artes, cultura, esporte 
e recreação (-11.604). 

B - Complexo Enoturístico 
Atendendo às solicitações de turistas e apreciadores de espumantes e 
vinhos de qualidade, e também para quem gosta de experiências marcan-
tes, a Cooperativa Vinícola Garibaldi está retomando as degustações em 
seu complexo Enoturístico em Garibaldi/RS. Quem visitar o local poderá 
participar de roteiros como o ‘Degustação às Cegas’, o ‘Taça & Trufa’ ou 
ainda, conhecer a seleção de espumantes e vinhos da experiência “Uma 
história para Degustar”. E, de quebra, adquirir os rótulos da marca com 
diversas ofertas e promoções. A reabertura ocorre em conformidade com 
todos os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelos órgãos 
competentes. A Cooperativa Vinícola Garibaldi mantém o selo de Empre-
endimento Limpo e Seguro, certificando-se como ambiente que aplica e 
oferece os protocolos de higiene e proteção da Covid-19 a funcionários e 
visitantes, colocando a segurança e integridade de todos acima de qualquer 
experiência. Saiba mais: (www.vinicolagaribaldi.com.br).

C - Do AVC à Covid
A Associação Paulista de Neurologia promove, entre 27 e 29 de maio, 
o XIII Congresso Paulista de Neurologia. Conceituado no cenário 
nacional, será totalmente online, debatendo questões de relevância à 
prática diária e, em especial, ao enfrentamento da Covid-19, incluindo 
o pós e as sequelas neurológicas. Alguns dos principais professores da 
especialidade do Brasil conduzirão painéis sobre suas áreas de atuação, 
compartilhando conhecimentos e em interface com a audiência para 
esclarecimentos/debate. Compõem a grade científica, temas como 
acidente vascular cerebral (AVC); epilepsias; cefaleias; doenças peri-
féricas musculares; distúrbios do sono; neuro-infecções; reabilitação; 
neuromodulação; doença de Parkinson; demências, entre outros.  Ins-
crições, programação e outras informações em (https://doity.com.br/
xiii-congresso-paulista-de-neurologia).

de contratos e estabeleceu processos seletivos online. Essas mudanças 
representam até 60% da redução de tempo de preenchimento de vagas 
e evitam deslocamentos de candidatos durante o período da pandemia. 
Ainda com o intuito de promover a contratação de jovens e adolescentes 
- faixa etária que mais sofre com a falta de oportunidades - a institui-
ção filantrópica lançou a campanha “Traga sua Vaga para o CIEE”. A 
iniciativa desenha soluções para PMEs de acordo com a necessidade 
de cada empreendedor (https://portal.ciee.org.br/empresas/traga-sua-
vaga-para-o-ciee).

H - Vagas de Estágio
O Grupo Carrefour Brasil está à procura de novos talentos para a sua 
segunda parte do Programa de Estágio 2021 - 1º semestre, e, dessa 
vez, focando exclusivamente na contratação de perfis minorizados, 
como mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTI+ e pessoas com 
deficiência. Com 30 vagas disponíveis em diversas áreas, as oportu-
nidades são para trabalhar na matriz da rede, no Banco Carrefour 
e na diretoria de Vendas e Atendimento nas cidades de São Paulo 
ou Barueri. O processo seletivo será totalmente online e reforça as 
ações afirmativas da empresa e seu compromisso com a valorização e 
o aumento da diversidade e inclusão em seu ecossistema. Inscrições: 
(http://www.99jobs.com/carrefour/jobs/133106-programa-de-estagio-
carrefour-2021-2-turma). 

I - Mokai Express 
Marca referência no universo da culinária japonesa na região Sul do 
país, a Mokai Express, abre seu primeiro ponto de venda em São 
Paulo, no Brooklin. O restaurante terá atendimento exclusivamente 
por delivery e vai operar com a Kitchen Central, que faz parte do 
grupo americano Cloud Kitchens, tanto com a entrega expressa, 
como também com serviços de take-away, seguindo as limitações e 
os protocolos exigidos pelo cenário de saúde pública. Com nove anos 
de operação em Novo Hamburgo/RS, a empresa precisou reinventar-
se ao longo do último ano em decorrência da pandemia. Buscando 
oferecer novidades para os consumidores o Mokai Express está 
expandindo-se. Acredita que São Paulo seja o principal destino para 
empreendedores em expansão, já que estamos falando da capital de 
negócios do Brasil (www.mokaiexpress.com.br). 

J - Relacionamento para Lojistas 
A CBC e a Taurus estão lançando o Programa de Relacionamento com o 
Lojista com o objetivo de aumentar a exposição, participação e expansão 
de suas marcas, por meio de uma rede de distribuição qualificada, com 
diferentes níveis e características em produtos e serviços. A meta do 
programa este ano é a qualificação de 350 lojas de um total de mais de 
1.700 lojistas no Brasil, categorizando em três níveis diferentes: Plati-
num Partner, Diamond Partner e Gold Partner. Entre os requisitos para 
inserção do lojista no programa estão o oferecimento de serviços aos 
seus consumidores, como serviço de despachante, e para as categorias 
Platinum e Diamond, é requerido também que o lojista conte com stand 
de tiro no estabelecimento, para melhor experiência e conveniência de 
seus clientes. Os requisitos incluem também negociações comerciais e 
variam para cada uma das categorias (www.cbc.com.br).

Líderes Digitais usam 
plataformas de RPA para 

engajar suas equipes
A pandemia 
impulsionou a 
necessidade de se 
conectar e transformar 
a experiência do cliente

Com isso, aumentou a 
urgência por desen-
volvimento de portais, 

sistemas e apps integrados. 
Os líderes de tecnologia rece-
beram a confiança e grandes 
investimentos para fazer acon-
tecer a transformação digital e 
agora estão pressionados para 
entregar com mais agilidade. 

Esse cenário demanda do 
novo líder digital uma postura 
mais humana, com elevado 
grau de inteligência emocional, 
que seja capaz de gerar propó-
sito e comprometimento nos 
talentos das pessoas, especial-
mente em desenvolvedores e 
responsáveis por atendimento 
ao cliente, para que estejam 
engajados e criativos, produ-
zindo produtos digitais que 
realmente entreguem valor 
para o cliente.

Uma das estratégias mais 
bem utilizadas pelos novos 
líderes digitais é a de investir 
numa plataforma de RPA (Au-
tomação Robótica de Proces-
sos), para liberar as pessoas das 
atividades repetitivas manuais 
de teclado e mouse, que são 
cansativas e enfadonhas, roti-
nas que desmotivam as pesso-
as, como por exemplo: cadastro 
de clientes, preenchimento de 
formulários, download de pla-
nilhas, conferencia de dados de 
diferentes sistemas, etc.

A partir do momento que as 
pessoas aprendem a criar seus 
fluxos robóticos, o problema de 
falta de tempo e braços, vai se 
acabando e o tempo e energia 
para fazer a transformação di-
gital, crescendo naturalmente, 
pois cria-se um mindset de 
valor para o negócio. 

Mas atenção, é preciso tomar 
cuidado com algumas armadi-
lhas nessa iniciativa, como por 
exemplo, a de que o RPA tem 
que dar ROI (Retorno sobre 
investimento) com redução 
de pessoas (head count), isso 
pode até acontecer em alguns 
casos, mas dificilmente aconte-
cerá com o primeiro processo 
robotizado.

Normalmente, os projetos 
de RPA iniciam com fluxos de 

trabalho simples, que rodam 
100% na internet, sem pre-
cisar grandes integrações e 
comunicações com sistemas 
locais. Iniciar pequeno com um 
fluxo de trabalho simples e de 
poucos passos ajuda a blindar 
os times responsáveis por fazer 
o RPA decolar, porque assim 
as pessoas aprendem sobre as 
regras e sistemas envolvidos 
no processo.

Escolher um parceiro de RPA 
também é fundamental para 
o sucesso, pois é importante 
trazer conhecimentos de quem 
já conhece da tecnologia e do 
segmento do negócio, com 
cases já implementados. Isso 
reduz muito o ciclo de apren-
dizado, acelerando a entrega 
de mais robôs. Com o primeiro 
processo robotizado, nascerão 
os primeiros robôs, e os “pais” 
farão propaganda, orgulhosos 
de seus filhos, isso ajuda a pro-
mover o interesse dos demais 
colegas em aprender a fazer 
também seus próprios robôs. 

Ao longo do tempo, o ROI 
chegará, porque as pessoas que 
antes eram consideradas um 
passivo, um custo necessário 
para se fazer aquela atividade 
manual, serão engajadas como 
líderes de processos, otimi-
zando e reduzindo o tempo de 
execução de atividades que 
antes impactavam a fidelização 
de clientes e o ganho de novas 
receitas.

Afinal, robotizar processos 
reduz erros de digitação, agiliza 
o tempo de atendimento de 
clientes e motiva as pessoas, a 
se sentir parte das evoluções, 
passando a focar em atividades 
de maior valor: relacionamento, 
criatividade e sentir o cliente 
final, lá na ponta, cada vez mais 
hiperconectado.

Outra estratégia de sucesso 
dos novos líderes digitais é de 
empoderar seus desenvolvedo-
res com plataformas modernas 
(low-code) de programação, 
porque estas já vem com tem-
plates, interfaces gráficas, fluxos 
e integrações semi-prontas, que 
facilitam a vida do desenvolve-
dor, permitindo que ele foque 
mais na redução das fricções 
que existem no processo de 
atendimento ao cliente, usando 
a tecnologia como propulsora de 
receita e fidelização.

(*) - É diretor de marketing e vendas 
da Quality Nextech.

Jorge B. Junior (*)

A prorrogação foi estabelecida como forma de suavizar as 
dificuldades impostas pela pandemia.

O período de ajuste 
anual, que começou 
em 1º de março, ter-

minaria no dia 30 de abril, 
mas foi prorrogado pela 
Instrução Normativa nº 
2.020/2021, publicada on-
tem (12) no Diário Oficial 
da União. A prorrogação foi 
estabelecida como forma 
de suavizar as dificuldades 
impostas pela pandemia 
da Covid-19, assim como 
aconteceu em 2019. No ano 
passado, o prazo foi esten-
dido em dois meses, até 30 
de junho.

“A medida visa proteger a 
sociedade, evitando que se-
jam formadas aglomerações 
nas unidades de atendimen-
to e demais estabelecimen-
tos procurados pelos cida-
dãos para obter documentos 
ou ajuda profissional. Assim, 
a Receita Federal contribui 
com os esforços do governo 
federal na manutenção do 

De janeiro a março, a inflação já 
acumula 2,05% e, nos últimos 12 meses, 

chegou a 6,10%.

A previsão do mercado financeiro 
para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), a infla-
ção oficial do país, deste ano subiu de 
4,81% para 4,85%. A estimativa está 
no boletim Focus do Banco Central 
(BC), com a projeção para os principais 
indicadores econômicos. Para 2022, a 
estimativa de inflação é de 3,53%. Tanto 
para 2023 como para 2024 as previsões 
são de 3,25%. O cálculo para 2021 está 
acima do centro da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo BC. 

A meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 3,75% para 
este ano, com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para cima ou 
para baixo. Ou seja, o limite inferior é 
de 2,25% e o superior de 5,25%. De 
janeiro a março, a inflação já acumula 
2,05% e, nos últimos 12 meses, chega 
a 6,10%. Na semana passada, o IBGE, 
divulgou que, em março, o IPCA ficou 
em 0,93%, a taxa mais alta para o mês 
desde 2015, quando alcançou 1,32%. 
Em março de 2020, a variação havia 
sido de 0,07%.
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Receita adia o prazo de entrega da 
Declaração de Imposto de Renda

A Receita Federal adiou, para 31 de maio, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 
das Pessoas Física, ano-base 2020

da Declaração, disponível 
no Centro Virtual de Aten-
dimento (e-CAC) no site da 
Receita Federal. Também 
foram prorrogados para 31 
de maio de 2021 os prazos de 
entrega da Declaração Final 
de Espólio e da Declaração 
de Saída Definitiva do País, 
assim como, o vencimento 
do pagamento do imposto 
relativo a essas declarações.

A Receita destacou ainda 
que disponibiliza diversos 
serviços aos cidadãos, que 
podem ser acessado sem sair 
de casa. Por meio do e-CAC 
com uma conta gov.br, o portal 
único do governo federal, o 
contribuinte tem acesso, por 
exemplo, aos comprovantes 
de rendimentos informados 
na Declaração de Imposto 
de Renda Retido na Fonte 
(DIRF) pelas fontes pagado-
ras, à cópia da última decla-
ração entregue e à declaração 
pré-preenchida (ABr).

distanciamento social e di-
minuição da propagação da 
doença”, explicou, em nota.

Em razão do adiamento, 
o contribuinte que deseja 
pagar o imposto via débito 
automático desde a pri-
meira cota deverá fazer a 
solicitação até o dia 10 de 
maio. Quem enviar a decla-
ração após esta data deverá 
pagar a primeira cota por 

meio de Documento de 
Arrecadação de Receitas 
Federais (DARF), gerado 
pelo próprio programa de 
declaração. Nesse caso, as 
demais cotas poderão ser 
em débito automático.

Para aqueles que não opta-
rem pelo débito automático, 
os DARFs de todas as cotas 
poderão ser emitidos pelo 
programa ou pelo Extrato 

Mercado financeiro eleva projeção 
da inflação para 4,85% este ano

Para alcançar a meta de inflação, 
o Banco Central usa como principal 
instrumento a taxa básica de juros, 
a Selic, estabelecida atualmente em 
2,75% ao ano pelo Copom. Para o 
mercado financeiro, a expectativa é 
que a Selic encerre 2021 em 5,25% ao 
ano. Para o fim de 2022, a estimativa 
é que a taxa básica suba para 6% ao 
ano. E para o fim de 2023 e 2024, a 
previsão é 6,50% ao ano e 6,25% ao 
ano, respectivamente.

As instituições financeiras consulta-
das pelo BC reduziram a projeção para 
o crescimento da economia brasileira 
este ano de 3,17% para 3,08%. Para o 
próximo ano, a expectativa para Pro-
duto Interno Bruto (PIB) - a soma de 
todos os bens e serviços produzidos 
no país - é de crescimento de 2,33%. 
Em 2023 e 2024, o mercado financeiro 
projeta expansão do PIB em 2,50%.

A expectativa para a cotação do 
dólar subiu de R$ 5,35 para R$ 5,37 
ao final deste ano. Para o fim de 2022, 
a previsão é que a moeda americana 
fique em R$ 5,25.

Os principais impactos vêm dos 
aumentos nos preços de combustíveis 
(11,23%) e do gás de botijão (4,98%). 
Já a inflação do grupo alimentação 
e bebidas, que influenciou a alta do 
índice nos últimos meses, vem desa-
celerando e está em 0,13%. Os preços 
continuam subindo, mas sobem menos 
a cada mês. As variações anteriores 
foram de 1,74% em dezembro, 1,02% 
em janeiro e 0,27% em fevereiro.



Repensando os serviços 
financeiros: o que os 

consumidores esperam?

A tecnologia 
transformou a forma 
como interagimos, 
principalmente 
quando falamos em 
setor bancário

Não há muito tempo, 
era um negócio ‘olho 
no olho’, analógico 

e altamente convencional. 
Hoje é diferente: o sistema 
bancário agora está online, 
digital, instantâneo e tudo 
pode ser feito de onde você 
estiver, quando quiser. 

As mudanças que teste-
munhamos em 2020 sim-
plesmente aumentaram 
ainda mais as expectativas 
dos clientes e, para corres-
pondê-las, as instituições 
financeiras precisarão en-
tender as mudanças nas ne-
cessidades das pessoas que 
foram afetadas pela crise.

Segundo pesquisa realiza-
da pela Fujitsu, quase dois 
terços dos clientes esperam 
que sua experiência ban-
cária seja ainda melhor em 
cinco anos. Cerca de 50% 
dos entrevistados desejam 
que seu banco seja mais 
inovador em tecnologia, 
mas um quarto dos respon-
dentes acreditam que seu 
banco simplesmente não 
tem a tecnologia e inovação 
para fornecer os serviços 
que desejam.

Além disso, mesmo com 
anseios de mudança, muitos 
ainda querem manter as 
normas bancárias tradicio-
nais. O estudo mostra que 
seis em cada dez consumi-
dores ainda preferem lidar 
com pessoas para resolver 
um problema com seu banco 
em vez de tecnologia, sendo 
que a grande maioria esco-
lhe somente a instituição 
que tenha uma agência 
local e quase 60% temem 
que não consigam acessar 
dinheiro facilmente caso 
os bancos retirem os caixas 
eletrônicos.

Promover inovação e 
melhorar a experiência 
dos clientes depende fun-
damentalmente de dados. 
Os setores bancário e de 
seguros sempre foram ricos 
em captura de dados porque 
os clientes e suas transações 

geram grandes volumes de 
informações. Para aproveitá
-los, a Inteligência Artificial 
(IA) é uma estrutura infini-
tamente adaptável, capaz 
de se moldar a qualquer 
aplicação. 

A manutenção preditiva já 
é um caso de uso real e, no 
setor bancário, está sendo 
aplicada aos dados dos 
caixas eletrônicos a fim de 
detectar os primeiros sinais 
de alerta de falha mecânica 
ou de software. Já o setor de 
seguros permanece em um 
estágio inicial de maturida-
de de IA, mas está em um 
caminho claro para obter 
ganhos substanciais com a 
automação de processos. 

Enquanto o RPA (Robotic 
Process Automation) ren-
de cerca de 20%, a hiper 
automação baseada em 
Machine Learning resulta 
em aproximadamente 60% 
de economia - melhorando 
ao longo do tempo, confor-
me o algoritmo se adapta a 
processos mais complexos. 
Um dado interessante e, 
preocupante ao mesmo 
tempo, é que o segmento 
ainda precisa gerenciar e 
eliminar fraudes em larga 
escala. 

O FBI estima que as frau-
des relacionadas a seguros 
de saúde custem às segura-
doras dos Estados Unidos 
cerca de US$ 40 bilhões 
por ano – o que gera de 
US$ 400 a US$ 700 extras 
aos prêmios anuais à família 
americana média. A aptidão 
da IA para o reconhecimen-
to de padrões é excelente na 
identificação de sequências 
de transações suspeitas.

Precisamos fazer um rea-
linhamento de objetivos de 
negócio no setor de serviços 
financeiros e entender com 
maior profundidade como 
essas instituições interagem 
com clientes e funcionários 
atualmente, levando a um 
modelo de negócio robusto, 
ágil, sustentável e resiliente. 

Sempre lembrando que a 
tecnologia não é fim, mas 
sim o meio para proporcio-
nar uma experiência muito 
mais humana e inclusiva aos 
clientes.

(*) - É Diretor de Vendas 
da Fujitsu do Brasil.

Alex Takaoka (*)
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As mídias sociais estão 
se confirmando, cada dia 
mais, como o novo rumo 
dos negócios no mundo. 
Nos últimos meses, devido 
aos efeitos da pandemia, 
que levaram as pessoas 
para dentro de casa e po-
tencializaram as compras 
online, as redes se trans-
formaram na principal 
ferramenta de divulgação 
de marcas e serviços. 

Quem ainda não migrou 
sua empresa para o online, 
assim como suas ações comerciais e 
de relacionamento, está perdendo 
cada vez mais visibilidade no merca-
do em um período de franca expansão 
digital. As empresas que não têm 
faturamento vindo do mundo online, 
podem, no entanto, estar presas em 
um dilema: “como e onde anunciar 
os meus produtos e serviços?”. 

Segundo o especialista Fernando 
Soni, sócio fundador da startup pa-
ranaense Stardust Digital, focada em 
marketing digital, uma das vertentes 
do marketing digital que vem cres-
cendo muito e se consolidou durante 
a pandemia, é o marketing de influ-
ência. ‘‘As pessoas buscam conexão 
real com quem indica algum produto 
ou serviço. Sendo assim, buscar in-
fluenciadores tem se tornado cada 
vez mais comum para as empresas 
que querem alcançar o público que 
está nas redes sociais’’, diz. 

De acordo com uma pesquisa do 
Ibope, mais de 70% dos brasileiros 
são internautas, número que reflete 
na relação com os influenciadores 
digitais.  “Quanto mais próximo o pú-
blico estiver do influenciador, maior 

Como uma empresa de 
nutrição com Consul-
tores Independentes 

por todo o mundo, temos 
lugar na primeira fila para 
aprender como eles cons-
troem o buzz para aumentar 
suas vendas de maneira 
criativa e econômica. Confira 
cinco elementos essenciais 
usados pelos Consultores 
Independentes de sucesso 
para fazer sua marca, repu-
tação e negócios crescerem, 
revelados por John DeSimo-
ne, presidente da Herbalife 
Nutrition.
 1) Conecte-se a uma 

grande comunidade 
- Muitos Consultores 
começam vendendo 
localmente, mas pas-
sam a expandir e ala-
vancam seus negócios 
com as ferramentas 
digitais. Para isso, 
acompanham comu-
nidades online — do 
LinkedIn, Facebook, 
Instagram ao Snapchat 
e ClubHouse, além de 
grupos do mesmo setor 
de atuação. 

  Mesmo que esteja 
iniciando seu negócio 
ou focando seus es-
forços de marketing, 
comece seguindo as 
pessoas que você co-
nhece e aqueles de 
sua comunidade local 
nas várias plataformas 
digitais, e os incentive 
a compartilhar suas 
experiências positivas 
com outras pessoas. 
É importante que seu 
conteúdo seja interes-
sante (e “compartilhá-
vel”) ao mesmo tempo 
que seu produto possa 
resolver problemas do 
consumidor.

 2) Seja autêntico ao 
envolver seu públi-

É importante que seu conteúdo seja interessante 
(e “compartilhável”) ao mesmo tempo que seu produto possa 

resolver problemas do consumidor.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
O rapper  americano 

Will.i.am, fundador do Black 
Eyed Peas, apareceu em um 
programa da MTV usando 
algo que parecia ser o produto 
do cruzamento de uma más-
cara de gás com um capacete 
de extraterrestres. 

Um amigo, executivo da 
Salesforce, perguntou-lhe o 
que era aquilo e ele respon-
deu que se tratava de algo 
em que vinha pensando, um 
equipamento anti-covid; esse 
amigo colocou-o em conta-
to com Darius Adamczyk, 
presidente-executivo da 
Honeywell, o conglomerado 
multinacional que fabricou 
milhões de máscaras N95 
em 2020 - essas máscaras, 
aqui chamadas PFF2, são 
utilizadas especialmente por 
profissionais de saúde. 

Desse contato, nasceu a 
Xupermask, fabricada pela 
Honeywell, que está chegan-
do ao mercado. Ela é feita 
de silicone e malha, tem três 
ventiladores de dupla veloci-
dade, um sistema de filtragem 
Honeywell HEPA, fones de 
ouvido com cancelamento 
de ruído, luzes LED para a 
noite, bateria recarregável 

e capacidade Bluetooth. 
A máscara permite ouvir 
música, receber chamadas 
e tem um sistema que evita 
o embaçamento dos óculos. 

O conjunto faz com que o 
usuário pareça um guerreiro 
de ficção científica. 

A Xupermask custa cerca 
de 300 dólares e foi dese-
nhada por Jose Fernandez, o 
figurinista de Hollywood que 
criou os trajes SpaceX para 
Elon Musk e trabalhou em 
filmes como Pantera Negra, 
Vingadores e X-Men 2. Ela 
será vendida diretamente ao 
consumidor. 

É uma aposta, aparen-
temente arriscada, em um 
momento em que as vacinas 
estão sendo mais amplamen-
te distribuídas nos Estados 
Unidos e estados como Texas, 
Indiana e Mississippi estão re-
laxando as exigências quanto 
ao uso de máscaras. Pode 
ser que seja uma amostra do 
futuro das máscaras faciais, 
caso elas continuem sendo 
necessárias, ou então, mais 
um fracasso envolvendo o 
uso de tecnologia. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Cinco maneiras simples de 
impulsionar seu negócio

Um dos segredos para estimular as vendas é contar a seus possíveis clientes que você tem a solução 
para as necessidades deles

 5) Retribua a comuni-
dade - Embora os em-
preendedores estejam 
focados em construir 
seus negócios, eles 
também precisam se 
conectar e ser ativos 
em sua comunidade, 
seja patrocinando uma 
equipe esportiva ou um 
estande em uma feira 
de saúde, ou sendo 
voluntário em um abri-
go para animais, por 
exemplo. 

  Essas atividades comu-
nitárias permitem que 
você conheça novas 
pessoas em um am-
biente leve. Sua capa-
cidade de se conectar 
por uma paixão ou 
causa compartilhada 
cria uma oportunidade 
de fornecer suporte 
sem ter as vendas como 
motivo. Ter excelentes 
produtos ou serviços 
para vender é só o co-
meço de uma pequena 
empresa de sucesso. 

  Criar conexões profun-
das com sua comuni-
dade, aumentar esse 
grupo, posicionar-se 
como um especialista 
e construir relaciona-
mentos de maneira 
significativa permite 
que você expanda as 
oportunidades para 
que as pessoas apren-
dam sobre você, sua 
empresa e seus pro-
dutos. Criar buzz para 
o seu negócio leva 
tempo, energia e deter-
minação. Mas muitos 
empreendedores de 
sucesso colhem exce-
lentes recompensas ao 
desenvolver uma rede 
de clientes e defenso-
res satisfeitos. Fonte: 
(www.idealhks.com).
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co - O conteúdo que 
você posta deve ser 
realmente envolvente 
e capaz de atrair seu 
cliente. Essa troca 
pode ser valiosa quan-
do você está decidindo 
sobre lançamentos de 
produtos ou de uma 
promoção. A mídia 
social oferece muitas 
maneiras de se envol-
ver, como pesquisas, 
questionários, per-
guntas e reações. Use 
essas ferramentas para 
aprender o que esti-
mula seus clientes a 
ficarem entusiasmados 
e deixe-os opinar sobre 
qual será seu próxi-
mo passo no negócio. 
Afinal, você está aten-
dendo às necessidades 
deles!

 3) Crie conexões com o 
“boca a boca” - Todos 
os clientes são valiosos, 
mas os defensores 
de seus produtos são 
especiais. Um cliente 
satisfeito que fala so-
bre as virtudes da sua 
marca para a família 
e os amigos é uma 
ferramenta poderosa. 

Certifique-se de agra-
decer a esses graciosos 
clientes por seu apoio. 
Se possível, peça a 
aprovação deles para 
usar suas citações em 
seu site ou mídia social. 
E não se esqueça de pe-
dir que eles registrem 
avaliações em um dos 
muitos sites online. 

  Clientes satisfeitos 
geram o melhor buzz 
porque fazem isso de 
coração. Além disso, os 
comentários são uma 
das maiores influências 
de compra que existem 
atualmente.

 4) Incentivar referên-
cias - Outro método 
poderoso para enco-
rajar feedbacks de 
clientes satisfeitos é 
incentivar o compar-
tilhamento de refe-
rências oferecendo 
desconto em seus 
serviços. Isso pode 
ser combinado com a 
pessoa diretamente 
ou feito por meio da 
configuração de um 
sistema para reconhe-
cer e recompensar 
essas recomendações.

Será que a máscara do 
futuro está chegando?

Marketing de influência se consolida 
no mercado brasileiro

Como e onde anunciar os meus produtos e serviços?

co
nt

en
to

ol
s.

co
m

/re
pr

od
uç

ão fluenciador certo. ‘‘O 
trabalho principal, neste 
caso, é encontrar o in-
fluenciador correto, que 
corresponda ao nicho do 
cliente, que tenha uma 
taxa de engajamento 
alta, que a gente saiba 
como ele é visto pelos se-
guidores’’, diz. ‘‘Analisar 
os comentários para ver 
se esse influenciador tem 
uma taxa de rejeição alta 
ou não, também faz par-
te desse processo para 

podermos examinar a qualidade 
dele, em vez de só a quantidade 
de seguidores’’, afirma.

Por isso, antes de apenas migrar 
para os meios online e investir 
em marketing de influência, as 
empresas precisam analisar onde 
precisam estar e como aparecer 
para seus clientes nessas redes. ‘‘O 
ideal é ter um profissional ou uma 
empresa especializada na área para 
fazer toda essa análise e mostrar o 
melhor caminho. Começar qualquer 
trabalho sem conhecer seu público
-alvo e a forma que sua marca vai 
se comunicar com ele é um grande 
erro, repetido incansavelmente no 
mercado. 

Só depois desses estudos e defini-
ções será possível definir quais são os 
influenciadores corretos para falar 
pela empresa’’, detalha o especialis-
ta. “É uma conta que só quem souber 
construir uma estratégia assertiva 
vai conseguir fechar, pois o mercado 
está cada vez mais competitivo, com 
campanhas cada vez mais direcio-
nadas e personalizadas”, completa 
Soni. Fonte: (www.pmaisg.com.br).

será a confiança na hora de consumir 
um produto ou serviço indicado por 
ele. É esse poder de engajamento 
que tem chamado a atenção das 
marcas, que têm investido cada vez 
mais em marketing de influência”, 
comenta Soni. 

No entanto, Soni alerta para que 
os anúncios com influenciadores 
sejam feitos da forma correta. ‘‘O 
que sempre falamos para os nossos 
clientes que querem fazer parceria 
ou vender por meio de influencia-
dores, é que o foco é encontrar um 
influenciador que seja do nicho do 
produto ou serviço que o cliente 
oferece’’, afirma. 

‘‘Tem gente que foca muito no nú-
mero de seguidores, mas, às vezes, 
aquele influenciador de nicho que 
tem cinco ou 12 mil seguidores, mas 
que tem um engajamento altíssimo 
deles, consegue atingir um público 
maior do que o influenciador que tem 
300 mil seguidores, por exemplo, e, 
consequentemente, fazer com que 
esse produto ou serviço seja mais 
consumido’’, complementa. 

O mais difícil é encontrar o in-
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Levantados em 31/12/2020 e 2019

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor-CPF/MF: 129.362.368-78
Mario Adamo Esposito Filho - Técnico Contábil CRC - 1SP157955/O-4

Notas Explicativas
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acordo 
com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404/76 
e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

Duoskam Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: nº 64.915.291/0001-20 
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (R$)
Ativo / Circulante 2020 2019
Disponível 7.841.054,08 8.490.141,93
Clientes a Receber 238.790,97 222.890,97
Outros Créditos 1.404.702,94 1.395.260,63
Estoque de Imóveis 600.196,09 600.196,09
Total do Circulante 10.084.744,08 10.708.489,62
Ativo Não Circulante 100.411,98 94.336,87
Outros Créditos 90.986,63 87.887,36
Imobilizado 100.871,45 96.027,40
(-) Depreciação Imobilizado (91.446,10) (89.577,89)
Total do Ativo 10.185.156,06 10.802.826,49 

Passivo / Circulante 2020 2019
Fornecedores 10.580,99 10.580,99
Obrigações Sociais e Trabalhistas 52.711,62 42.894,02
Obrigações Tributarias 16.309,19 22.197,09
Outra Obrigações 2.430,54 2.430,54
Total do Circulante 82.032,34 78.102,64
Passivo Não Circulante 101.618,11 101.618,11
Receita 175.182,69 175.182,69
Custos Correspondentes (73.564,58) (73.564,58)
Patrimonio Liquido 10.001.505,61 10.623.105,74
Capital Social 1.448.954,00 1.448.954,00
Reserva de Lucro 8.552.551,61 9.174.151,74
Total do Passivo 10.185.156,06 10.802.826,49

Das Atividades Operacionais 2020 2019
Recebimento de Clientes 163.289,54 569.274,15
Outros Recebimentos Operacionais - 14.000,00
Pagamento Fornecedor (504.754,19) (727.720,45)
Pagamento Funcionários (470.881,30) (675.172,92)
Recolhimento do Governo (36.191,82) (718.830,80)
Disponibilidades Geradas 
  pelas Atividades Operacionais (848.537,77) (1.538.450,02)
Das Atividades de Investimento 
Aquisição de Ativo Permanente (4.844,05) -
Disponibilidades Geradas
  pelas Atividades de Investimento (4.844,05) -
Das Atividades de Financiamentos 
Recebimento de Empréstimos 5.851,17 2.230.000,00
Amortização de Empréstimos (8.950,44) (15.846.273,92)
Rendimento  de Aplicação 207.393,24 1.177.745,92
Disponibilidades Geradas 
 pelas Atividades de Financiamento 204.293,97 (12.438.528,00)
Variação Liquida do Caixa (649.087,85) (13.976.978,02)
Disponibilidades - no inicio do período 8.490.141,93 22.467.119,95
Caixa Saldo Final 7.841.054,08 8.490.141,93
Variação Disponibilidades Inicio 
 Final do Periodo (649.087,85) (13.976.978,02)

 Total do Resultado Total do
 Patrimônio Lí- do Exer- Patrimônio Lí-
Contas Patrimoniais quido em 2019 cício quido em 2020
Capital Social/Capital Social 1.448.954,00 - 1.448.954,00
Total do Capital Social 1.448.954,00 - 1.448.954,00
Reservas de Capital 
Reserva de Lucro 9.174.151,74 (621.600,13) 8.552.551,61
Total das Reservas 
 de Capital 9.174.151,74 (621.600,13) 8.552.551,61
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Transferência Reserva de Lucro - 621.600,13 621.600,13
Lucro (Prejuízo) Acumulado - (621.600,13) (621.600,13)
Total do 
 Patrimônio Liquido 10.623.105,74 (621.600,13) 10.001.505,61

Receita Operacional Bruta 2020 2019
Receita de Serviços 179.189,54 559.740,36
Receita de Venda de Imóveis - -
Total 179.189,54 559.740,36
ISS PIS COFINS (26.218,78) (106.571,67)
Total (26.218,78) (106.571,67)
Receita Operacional Liquida 152.970,76 453.168,69
Lucro Operacional Bruto 152.970,76 453.168,69
Despesas Operacionais: Administrativas (978.830,25) (1.199.733,98)
Total (978.830,25) (1.199.733,98)
Receitas (Despesas) Financeiras: Receita 207.393,24 1.178.401,68
Despesas (3.133,88) (3.299,26)
Total 204.259,36 1.175.102,42
Resultado Operacional (621.600,13) 428.537,13
Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS (621.600,13) 428.537,13
Imposto de Renda e Contribuição Social - (122.042,62)
Lucro (Prejuízo) do Exercício (621.600,13) 306.494,51

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2020 e 2019

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2020 e 2019

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Levantados em 31/12/2020 e 2019

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor-CPF/MF 129.362.368-78
Mario Adamo Esposito Filho - Técnico Contábil / CRC - 1SP157955/O-4

Imak Participações S.A.
CNPJ: nº 04.281.631/0001-87 
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2020 e 2019 - (R$)
Ativo / Circulante 2020 2019
Disponível 10.592.784,37 101.592,35
Outros Créditos 1.088,30 480,18
Total do Circulante 10.593.872,67 102.072,53
Ativo Não Circulante 113.510.002,53 66.114.228,43
Investimentos 113.510.002,53 66.114.228,43
Total do Ativo 124.103.875,20 66.216.300,96
Passivo / Circulante 2020 2019
Obrigações Sociais e Trabalhistas 6.108,00 6.000,00
Obrigações Tributarias 6,51 580,24
Total do Circulante 6.114,51 6.580,24
Passivo Não Circulante - -
Patrimonio Liquido 124.097.760,69 66.209.720,72
Capital Social 35.001.000,00 1.000,00
Reserva de Lucros 89.096.760,69 66.208.720,72
Total do Passivo 124.103.875,20 66.216.300,96

Das Atividades Operacionais 2020 2019
 Pagamento Fornecedor (9.542,56) (5.628,07)
 Pagamento Prolabore (72.985,60) (72.000,00)
 Recolhimento do Governo (3.985,12) (148.071,46)
 Disponibilidades Geradas 
 pelas Atividades Operacionais (86.513,28) (225.699,53)
Das Atividades de Investimento
 Recebimento de Dividendos 12.003.000,00 12.316.545,19
 Investimento em Ações 
 ou Quotas de Capital  (36.500.000,00) -
 Aumento de Capital 35.000.000,00 -

Disponibilidades Geradas  2020 2019
 pelas Atividades de Investimento 10.503.000,00 12.316.545,19
Das Atividades de Financiamentos 
 Rendimento de Aplicações Financeiras 74.705,30 222.158,08
 Pagamento de Dividendos - (12.800.000,00)
 Disponibilidades Geradas 
 pelas Atividades de Financiamento 74.705,30 (12.577.841,92)
Variação Liquida do Caixa 10.491.192,02 (486.996,26)
 Disponibilidades - no inicio do período 101.592,35 588.588,61
 Caixa Saldo Final 10.592.784,37 101.592,35
Variação Disponibilidades
  Inicio Final do Periodo 10.491.192,02 (486.996,26)

 Total do Patrimônio Resultado Aporte de Total do Patrimônio
Contas Patrimoniais Líquido em 2019 do Exercício Capital Líquido em 2020
Capital Social: Capital Social 1.000,00 - 35.000.000,00 35.001.000,00
Total do Capital Social 1.000,00 - 35.000.000,00 35.001.000,00
Reservas: Reserva de Lucro 66.208.720,72 22.888.039,97 - 89.096.760,69
Total das Reservas de Capital 66.208.720,72 22.888.039,97 - 89.096.760,69
Lucro Acumulado: Reserva de Lucro - (22.888.039,97) - (22.888.039,97)
Lucro do Exercício - 22.888.039,97 - 22.888.039,97
Total do Patrimônio Liquido 66.209.720,72   22.888.039,97  35.000.000,00  124.097.760,69 

Receita Operacional Bruta 2020 2019
Despesas Operacionais:Administrativas (82.548,37) (75.269,47)
Total (82.548,37) (75.269,47)
Receitas (Despesas) Financeiras: Receita 74.705,32 222.158,08
Despesas (87,81) (2.358,60)
Total 74.617,51 219.799,48
Resultado Operacional (7.930,86) 144.530,01
Resultado Equivalencia Patrimonial 22.898.774,10 19.941.379,56
Resultado Equivalência Patrimonial 22.898.774,10 19.941.379,56
Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS 22.890.843,24 20.085.909,57

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2020 e 2019

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2020 e 2019

Imposto de Renda e Contribuição Social (2.803,27) (73.000,22)
Lucro (Prejuízo) do Exercício 22.888.039,97 20.012.909,35

Notas Explicativas
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acordo 
com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404/76 
e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Levantados em 31/12/2020 e 2019

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor 
CPF/MF: 129.362.368-78

Mario Adamo Esposito Filho -Técnico Contábil
CRC - 1SP157955/O-4

Imóveis e Administração Omar Maksoud S.A.
CNPJ: nº 61.530.432/0001-07 
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2020 e 2019 (R$)
Ativo / Circulante 2020 2019
Disponível 6.586.325,17 1.617.068,26
Clientes a Receber 864.765,14 759.356,40
Outros Créditos 242.813,05 242.813,05
Estoque de Imóveis 6.002.565,87 6.149.992,68
Total do Circulante 13.696.469,23 8.769.230,39
Ativo Não Circulante 117.882,01 117.882,01
Outros Créditos 117.837,55 117.837,55
Imobilizado 385.650,65 385.650,65
(-) Depreciação Imobilizado (385.606,19) (385.606,19)
Total do Ativo 13.814.351,24 8.887.112,40

Passivo / Circulante 2020 2019
Obrigações Sociais e Trabalhistas 8.818,48 8.609,96
Obrigações Tributarias 212.980,29 202.123,74
Outra Obrigações 826.791,29 893.498,60
Total do Circulante 1.048.590,06 1.104.232,30
Passivo Não Circulante 95.549,66 62.904,10
Outros Débitos 95.549,66 62.904,10
Patrimonio Liquido 12.670.211,52 7.719.976,00
Capital Social 4.268.784,00 4.268.784,00
Reserva de Lucro 8.401.427,52 3.451.192,00
Total do Passivo 13.814.351,24 8.887.112,40

Das Atividades Operacionais 2020 2019
Recebimento de Clientes 6.472.807,04 6.053.148,51
Pagamento Fornecedor (476.250,28) (569.926,27)
Pagamento Funcionários (130.661,31) (120.586,12)
Recolhimento do Governo (904.577,94) (857.956,27)
Disponibilidades Geradas
  pelas Atividades Operacionais 4.961.317,51 4.504.679,85
Das Atividades de Investimento 
Investimento em Imóvel 
 Próprio Construção Unidades (13.882,11) (125.550,31)
Disponibilidades Geradas 
 pelas Atividades de Investimento (13.882,11) (125.550,31)

Das Atividades de Financiamentos 2020 2019
Recebimento de Empréstimo Concedido - 17.025.011,51
Amortização / Empréstimos Efetuados (54.690,34) (3.442.942,26)
Pagamento de Dividendos - (17.000.000,00)
Rendimento de Aplicações Financeiras 76.511,85 59.326,39
Disponibilidades Geradas 
 pelas Atividades de Financiamento 21.821,51 (3.358.604,36)
Variação Liquida do Caixa 4.969.256,91 1.020.525,18
Disponibilidades - no inicio do período 1.617.068,26 596.543,08
Caixa Saldo Final 6.586.325,17 1.617.068,26
Variação Disponibilidades 
 Inicio Final do Periodo 4.969.256,91 1.020.525,18

 Total do Patrimônio Reserva de  Resultado Total do Patrimônio
Contas Patrimoniais Líquido em 2019 Lucro do Exercício Líquido em 2020
Capital Social: Capital Social 4.268.784,00 - - 4.268.784,00
Total do Capital Social 4.268.784,00 - - 4.268.784,00
Reservas de Capital: Reserva de Lucro 3.451.192,00 - 4.950.235,52 8.401.427,52
Total das Reservas de Capital 3.451.192,00 - 4.950.235,52 8.401.427,52
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Transferência reserva de lucros a distribuir - - (4.950.235,52) (4.950.235,52)
Lucro (Prejuízo) Acumulado - - 4.950.235,52 4.950.235,52
Total do Patrimônio Liquido 7.719.976,00 - 4.950.235,52  12.670.211,52

Receita Operacional Bruta 2020 2019
Receita de Serviços 12.514,83 15.632,73

Receita de Aluguel 6.305.615,78 6.040.270,23

Receita de Venda de Imóveis 192.840,00 27.478,22

Total 6.510.970,61 6.083.381,18
Deduções da Receita Operacional Bruta
ISS / PIS / COFINS (237.339,86) (222.108,50)

Total (237.339,86) (222.108,50)
Receita Operacional Liquida 6.273.630,75 5.861.272,68

Custo Serviços Vendidos (290.903,52) (176.782,06)
Total (290.903,52) (176.782,06)
Lucro Operacional Bruto 5.982.727,23 5.684.490,62
Despesas Operacionais: Administrativas (428.064,81) (505.538,56)

Total (428.064,81) (505.538,56)

Receitas (Despesas) Financeiras: Receita 76.511,85 59.326,39

Despesas (2.765,46) (23.877,13)

Total 73.746,39 35.449,26

Resultado Operacional 5.628.408,81 5.214.401,32
Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS 5.628.408,81 5.214.401,32
Imposto de Renda e Contribuição Social (678.173,29) (649.364,09)

Lucro (Prejuízo) do Exercício 4.950.235,52 4.565.037,23

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2020 e 2019

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2020 e 2019

Notas Explicativas
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acor-
do com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela Lei 
6.404/76 e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Levantados em 31/12/2020 e 2019

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor
CPF/MF: 129.362.368-78

Mario Adamo Esposito Filho - Técnico Contábil
CRC - 1SP157955/O-4

Makol Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: nº 02.398.986/0001-25
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2020 e 2019 (R$)
Ativo / Circulante 2020 2019
Disponível 903.538,28 1.026.579,69
Clientes a Receber 513.347,86 478.378,54
Estoque de Imóveis 6.698.877,60 6.698.877,60
Total do Circulante 8.115.763,74 8.203.835,83
Ativo Não Circulante 2.000,00 2.000,00
Imobilizado 2.000,00 2.000,00

Total do Ativo 8.117.763,74 8.205.835,83

Passivo / Circulante 2020 2019
Obrigações Sociais e Trabalhistas 6.295,07 6.000,00
Obrigações Tributarias 244.409,77 176.673,45
Outras Obrigações 2.529,45 2.529,45
Total do Circulante 253.234,29 185.202,90
Passivo Não Circulante - -
Patrimonio Liquido 7.864.529,45 8.020.632,93
Capital Social 10.000,00 10.000,00
Reserva de Lucro 7.854.529,45 8.010.632,93
Total do Passivo 8.117.763,74 8.205.835,83

Das Atividades Operacionais 2020 2019
Recebimento de Clientes 5.676.200,75 5.465.340,70
Pagamento Fornecedor (35.931,07) (27.055,85)
Pagamento Pro Labore (72.988,93) (72.000,00)
Recolhimento do Governo (756.454,55) (1.461.127,21)
Disponibilidades Geradas
  pelas Atividades Operacionais 4.810.826,20 3.905.157,64
Das Atividades de Investimento
Aquisição de Estoques - (340,00)
Disponibilidades Geradas
  pelas Atividades de Investimento - (340,00)
Das Atividades de Financiamentos
Rendimento de Aplicação Financeira 66.132,39 92.391,44
Pagamento de Dividendos (5.000.000,00) (3.500.000,00)
Disponibilidades Geradas 
 pelas Atividades de Financiamento (4.933.867,61) (3.407.608,56)
Variação Líquida do Caixa (123.041,41) 497.209,08
Disponibilidades - no inicio do período 1.026.579,69 529.370,61
Caixa Saldo Final 903.538,28 1.026.579,69
Variação Disponibilidades
  Início Final do Período (123.041,41) 497.209,08

 Total do Patrimônio Reserva de Resultado Total do Patrimônio
Contas Patrimoniais Líquido em 2019 Lucro do Exercício Líquido em 2020
Capital Social: Capital Social 10.000,00 - - 10.000,00
Total do Capital Social 10.000,00 - - 10.000,00
Reservas de capital: Reserva de Lucro 8.010.632,93 (5.000.000,00) 4.843.896,52 7.854.529,45
Total das Reservas de Capital 8.010.632,93 (5.000.000,00) 4.843.896,52 7.854.529,45
Lucro (Prejuízo) Acumulado: Transferência Reserva de Lucro a Distribuir - 5.000.000,00 (4.843.896,52) 156.103,48
Distribuição de Lucros e Dividendos - (5.000.000,00) - (5.000.000,00)
Lucro (Prejuízo) Acumulado - - 4.843.896,52 4.843.896,52
Total do Patrimônio Liquido 8.020.632,93 (5.000.000,00) 4.843.896,52  7.864.529,45

Receita Operacional Bruta 2020 2019
Receita de Serviços 5.711.170,07 5.494.655,24
Total 5.711.170,07 5.494.655,24
ISS / PIS / COFINS (207.181,35) (199.484,98)
Total (207.181,35) (199.484,98)
Receita Operacional Liquida 5.503.988,72 5.295.170,26
Lucro Operacional Bruto 5.503.988,72 5.295.170,26
Despesas Operacionais: Administrativas (108.118,21) (97.660,38)

Total (108.118,21) (97.660,38)
Receitas (Despesas) Financeiras: Receita 66.132,39 92.391,44
Despesas (1.096,86) (1.395,47)
Total 65.035,53 90.995,97
Resultado Operacional 5.460.906,04 5.288.505,85
Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS 5.460.906,04 5.288.505,85
Imposto de Renda e Contribuição Social (617.009,52) (632.832,53)
Lucro (Prejuízo) do Exercício 4.843.896,52 4.655.673,32

Demonstração do Resultado Levantados em 31/12/2020 e 2019

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2020 e 2019

Notas Explicativas
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acordo 
com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404/76 
e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Levantados em 31/12/2020 e 2019

Luiz Henrique Maksoud - Sócio Diretor - CPF/MF: 129.362.368-78
Mario Adamo Esposito Filho - Técnico Contábil CRC - 1SP157955/O-4

Makrei Empreendimentos S.A.
CNPJ: nº 07.000.319/0001-66
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2020 e 2019 (R$)
Ativo / Circulante 2020 2019
Disponível 513.093,60 231.582,45
Clientes a Receber 779.796,99 689.963,75
Estoque de Imóveis 18.673.606,62 18.673.606,62
Total do Ativo Circulante 19.966.497,21 19.595.152,82
Total do Ativo 19.966.497,21 19.595.152,82

Passivo / Circulante 2020 2019
Obrigações Sociais 3.762,00 3.600,00
Obrigações Tributárias 277.160,21 244.578,79
Total do Passivo Circulante 280.922,21 248.178,79
Patrimonio Liquido 19.685.575,00 19.346.974,03
Capital Social 11.100.000,00 11.100.000,00
Reservas 8.585.575,00 8.246.974,03
Total do Passivo 19.966.497,21 19.595.152,82

Das Atividades Operacionais 2020 2019
Recebimento de Clientes 8.293.778,14 8.026.575,03
Pagamento Fornecedor (24.211,35) (24.521,24)
Pagamento Pro Labore (44.964,00) (43.200,00)
Recolhimento do Governo (1.151.295,32)  (1.139.278,13)
Disponibilidades Geradas 
pelas Atividades Operacionais 7.073.307,47 6.819.575,66
Das Atividades de Investimento
Rendimento de Aplicações Financeiras 8.203,68 5.247,85
Disponibilidades Geradas 
pelas Atividades de Investimento 8.203,68 5.247,85
Das Atividades de Financiamentos 
Pagamento de Dividendos (6.800.000,00) (6.800.000,00)
Disponibilidades Geradas 
pelas Atividades de Financiamento (6.800.000,00) 6.800.000,00)
Variação Liquida do Caixa  281.511,15 24.823,51
Disponibilidades - no inicio do período 231.582,45 206.758,94
Caixa Saldo Final 513.093,60 231.582,45
Variação Disponibilidades 
Inicio Final do Periodo 281.511,15 24.823,51

 Total do  Total do
 Patrimônio  Patrimônio
 Líquido Resultado Líquido
Contas Patrimoniais em 2019 do Exercício em 2020
Capital Social
Capital Social 11.100.000,00 - 11.100.000,00
Total do Capital Social 11.100.000,00 - 11.100.000,00
Reservas: Reserva de Ágio 7.631.581,87 - 7.631.581,87
Reserva de Lucro 615.392,16 338.600,97 953.993,13
Total das 
 Reservas de Capital 8.246.974,03 338.600,97 8.585.575,00
Lucro (Prejuízo) Acumulado
Reserva de Lucro - (338.600,97) (338.600,97)
Distribuição de Lucros e Dividendos - (6.800.000,00) (6.800.000,00)
Lucro (Prejuízo) Acumulado - 7.138.600,97 7.138.600,97
Total do 
 Patrimônio Liquido 19.346.974,03 338.600,97 19.685.575,00

Receita Operacional Bruta 2020 2019
Receita de Serviços 8.383.611,38 8.038.872,82
Total 8.383.611,38 8.038.872,82
Deduções da Receita Operacional Bruta 
ISS / PIS / COFINS (302.722,87) (292.969,95)
Total (302.722,87) (292.969,95)
Receita Operacional Liquida 8.080.888,51 7.745.902,87
Lucro Operacional Bruto 8.080.888,51 7.745.902,87
Despesas Operacionais: Administrativas (67.274,27) (65.809,06)
Total (67.274,27) (65.809,06)
Receitas (Despesas) Financeiras: Receita 8.203,68 5.247,85
Despesas (2.063,08) (1.912,18)
Total 6.140,60 3.335,67
Resultado Operacional 8.019.754,84 7.683.429,48
Lucro (Prejuízo) Antes do IR  e da CS 8.019.754,84 7.683.429,48
Imposto de Renda e Contribuição Social (881.153,87) (850.948,76)
Lucro (Prejuízo) do Exercício 7.138.600,97 6.832.480,72

Demonstrações do Resultado Levantados em 31/12/2020 e 2019

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2020 e 2019

Notas Explicativas
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acordo 
com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404/76 
e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/07, e Lei 11.941/2009.

Como o mundo 
dos negócios 

está reagindo a 
pandemia?

Willian Kahler (*)
 

Os desfechos no mundo 
dos negócios a partir 
da pandemia da 
Covid-19 foram os mais 
distintos possíveis

Vemos registros de 
aumento de em-
pregos em alguns 

setores, até uma grande 
quantidade de empresas 
fechando. Alguns nichos, 
de fato, responderam bem 
às mudanças desde o iní-
cio das restrições. O ramo 
que atuo em particular 
está se desempenhan-
do muito bem ao longo 
desse período, pois, nos-
sa empresa apresentou 
resultados recordes em 
praticamente todos os 
indicadores, e precisamos 
ser muito gratos por isso. 

Não podemos fechar 
os olhos para aqueles 
colegas empresários que 
possuíam empresas nas 
quais dependiam muito 
da circulação de pes-
soas e que agora estão 
enfrentando severas di-
ficuldades. Chegou a 
hora para todos nós nos 
adaptarmos. E não estou 
falando do “novo normal”, 
acredito que todos já 
estão cansados de ouvir 
esse termo. A verdade é 
que isso tudo está duran-
do muito mais do que o 
imaginado. 

E por reflexo, algumas 
mudanças temporárias 
parecem estar se tor-
nando transformações 
“vitalícias”. Começamos 
observando empresas 
inovadoras anunciando 
home office “para sem-
pre” como a XP Inc. Já 
existem boatos inclusive 
de instituições tradicio-
nais como o Itaú adotando 
diretrizes semelhantes. 
São mudanças que vieram 
para ficar. 

O que tiro de positivo 
em tudo isso não foi o 
crescimento de resulta-
dos que tivemos, porque 
como disse no início do 
texto, nem todos tiveram 
o mesmo caminho. Mas 
sim, a mudança no mun-
do corporativo quanto à 
proximidade. 

Os líderes das empre-
sas, e aqui não me refiro 
apenas à nossa compa-
nhia, mas a outras gran-
des organizações com 
as quais tenho contato, 
que estão vencendo essa 
batalha por estarem mais 
próximas de suas equipes. 
Ficou claro que estar do 
lado não significa que es-
tamos perto das pessoas. 
A proximidade parte do 
interesse sincero pelos 
outros. 

Com o distanciamento, 
o número de ligações, 
interações por vídeos 
e preocupação genuína 
pelos colegas da empresa 
cresceram significativa-
mente durante a pande-
mia. Eu acredito que esse 
resgate da humanidade 
nos negócios seja o prin-
cipal ganho de tudo que 
estamos passando. 

Os gestores que ado-
tarem em suas respecti-
vas agendas a pauta de 
“gente” tendem a melho-
rar seus resultados, ter 
equipes mais engajadas, 
estimular a criatividade 
e união para passar por 
tantos outros momentos 
que o futuro nos reserva. 
Pois, acreditem, as coisas 
ainda vão mudar. 

Como diria o filosofo 
Heráclito: “Nada é perma-
nente, exceto a mudança”. 

(*) - É sócio da Messem 
Investimentos.
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 13 de abril de 20216

Luiz Jeronymo (*) 

Mais importante ainda, quando estiver num site de comércio 
eletrônico, você quer ter certeza de que suas informações 
pessoais (nome, endereço, CPF, número de cartão de crédito 

etc.) não sejam interceptadas por terceiros. As páginas que apresentam 
aquele cadeado usam o protocolo HTTPS, que através de certificados 
criptográficos SSL/TLS, impede que alguém leia ou modifique os dados 
que você troca com o site. Seu uso, hoje em dia, é tão comum que 
qualquer proprietário de site que não o use é visto como negligente. 

No entanto, o cadeado não te diz nada sobre o que aquele 
servidor fará com seus dados. Você apenas sabe que está compar-
tilhando seus dados com ele e não com outra pessoa. No mundo 
dos negócios, onde os dados costumam ser um dos ativos mais 
valiosos de uma empresa, essa situação não é mais aceitável. Por 
exemplo, as instituições financeiras têm informações sobre seu 
cliente, mas realmente gostariam de ter uma visão mais ampla 
de como ele se comporta no mercado, ao mesmo tempo em que 
não querem compartilhar dados confidenciais. 

Portanto, necessita-se de uma empresa terceirizada neutra para 
fornecer a função de agregação de informação que nenhuma das 
instituições confia que qualquer outra executará. Usualmente, 
cada instituição compartilha confidencialmente suas informações 
com um bureau de dados de mercado, que extrai inteligência e 
insights destes conjuntos de dados e então as devolve às insti-
tuições. Mas aquele bureau pode fazer o que quiser com aqueles 
dados. A única proteção real é a sua política de privacidade e sua 
reputação como empresa confiável. 

Cenário semelhante é encontrado em outros segmentos: 
seguradoras que precisam compartilhar informações sobre 

Você já deve ter notado em alguns sites que, ao lado da barra de URL do seu navegador, aparece um cadeado. Esta é uma informação 
visual para o usuário de que aquela página é segura e que as informações que inserir irão trafegar de forma segura entre seu 

computador e o servidor do site. É um recurso bastante importante hoje em dia. Ao se logar em algum site, 
você espera ter garantias de que ninguém vai capturar o seu nome de usuário e sua senha. 

Foto de Christina Morillo no Pexels

Este modelo é habilitado, em parte, pela computação con-
fidencial. Para proteger o ecossistema do dispositivo móvel é 
necessário encontrar uma maneira de proteger o usuário de si 
mesmo, removendo o controle sobre alguns aspectos da operação 
do celular. A ARM, cujos designs estão presentes em praticamen-
te todos os celulares do planeta, se concentrou neste problema 
com sua arquitetura TrustZone, que possibilita aos fabricantes 
bloquear parte de seus telefones de forma que o usuário não 
possa bagunçar certas coisas. 

Outro problema que a computação confidencial pode ajudar 
é o das empresas que querem executar seus aplicativos na nu-
vem. Elas querem fazer upload de seus aplicativos e dados para 
a nuvem, mas ter 100% de certeza de que o operador daquela 
nuvem não poderá ver o que está sendo processado. A AMD se 
concentrou neste problema com sua tecnologia SEV (Secure 
Encrypted Virtualization), hoje usada pelo Google e outros pro-
vedores de nuvem como base de seus serviços, possibilitando 
que você carregue seu aplicativo e execute-o, inalterado, mas 
de uma forma que o Google não possa espionar. 

Há uma terceira possibilidade de uso da computação confidencial 
que é ambiciosa e potencialmente revolucionária. Do ponto de 
vista do provedor de serviços de dados, trata-se de oferecer um 
serviço no qual os usuários possam saber, com certeza, como seus 
dados serão tratados. Como explica o CTO da R3, Richard Gendal 
Brown, é como se inventássemos um "cadeado" que permitisse 
aos usuários saber o que será feito com seus dados, em vez de 
apenas dizer quem os está processando. 

Isso é totalmente novo e possibilitaria uma classe inteiramente 
nova de serviços "invioláveis", onde os usuários saberiam como 
seus dados seriam processados, com a segurança de que o prove-
dor não poderia adulterar o algoritmo para extrair seus segredos 
sorrateiramente. Isso pode ser feito por meio de enclaves seguros, 
que criam um ambiente de computação confiável isolado do sis-
tema operacional que o hospeda. Os enclaves podem acessar e 
realizar cálculos nos dados, enquanto estes dados permanecem 
criptografados para o sistema operacional hospedeiro. 

Pode-se afirmar com exatidão qual código está sendo executado 
dentro destes enclaves de forma a não haver surpresas. Já há no 
mercado plataformas que possibilitam (e facilitam) o desenvolvi-
mento de enclaves seguros em linguagens JVM, e são baseadas na 
terceira grande tecnologia no espaço da computação confidencial, 
a SGX (Software Guard Extensions) da Intel. Muitos computadores 
e servidores têm esse recurso escondido dentro deles, mas prova-
velmente ele não é utilizado: tem sido muito difícil para a maioria 
dos desenvolvedores explorar essa tecnologia. 

A tecnologia SGX "out-of-the-box" não é exatamente amigável, 
especialmente para desenvolvedores de negócios. Portanto, 
construir uma plataforma que a torne acessível aos fornecedores 
independentes de software (ISV) e aos engenheiros que traba-
lham para eles é de extrema importância. Estamos falando de 
levar o compartilhamento de dados a um nível totalmente novo, 
permitindo que várias partes contribuam com dados para uma 
análise conjunta sem revelar os dados reais a ninguém. 

Desenvolvedores de software poderão construir sistemas que 
possam, de fato, ser auditados remotamente. Sistemas em que os 
proprietários de dados extremamente valiosos poderão verificar 
de forma independente o que acontecerá com seus dados antes 
de enviá-los a um terceiro. É a era da computação confidencial, 
que já está bastante próxima. 

(*) É Sales Engineer da R3 no Brasil (www.r3.com).

 sinistros fraudulentos sem violar as regras de confidencialidade; 
participantes em leilões online que não gostariam que o leiloeiro 
explorasse o conhecimento de quanto eles pretendem pagar; 
pacientes que contribuiriam com seus registros para ajudar a 
combater uma doença, mas ficariam arrasados se as informações 
sobre sua saúde se tornassem públicas. 

Qualquer situação em que você tenha que abrir mão de dados 
valiosos para receber em troca algum insight mais amplo é pro-
vavelmente um exemplo desse fenômeno. E se você pudesse 
ter certeza do que o computador da outra pessoa fará com seus 
dados? Você, seus clientes e concorrentes poderiam se beneficiar 
da inteligência coletiva que surge quando vários conjuntos de 
dados são reunidos com a certeza de que seus próprios dados 
permanecerão ocultos para os demais, incluindo quem está 
hospedando o serviço. 

Essa cooperação entre participantes de uma indústria é a pro-
messa central das plataformas blockchain corporativas. Mas e se 
as empresas precisarem obter inteligência coletiva de dados que 
precisam permanecer ocultos? O blockchain não traz respostas a 
essa pergunta. No entanto, integrada a outra tecnologia - como a 
computação confidencial - esse desafio pode finalmente ser superado. 

Curiosamente, as três grandes empresas de chips que estão mais 
ativas em computação confidencial - ARM, AMD e Intel - chegaram 
a este ponto de ângulos intrigantemente diferentes. Lembra-se dos 
velhos tempos em que você podia instalar um novo software e seu 
PC não inicializava mais? O mesmo não ocorre com os smartpho-
nes porque os fabricantes aprenderam a lição e deliberadamente 
projetaram seus aparelhos para que seja realmente difícil para seus 
proprietários fazer algo que os impeçam de funcionar. 
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Inteligência artificial 
x 

Inteligência humana: 
mais que uma competição

Quando pensamos 
em gênios da 
tecnologia 
e inovação, 
possivelmente dois 
nomes vêm à mente: 
Bill Gates e Elon 
Musk

Eles são alguns dos 
que se preocupam 
bastante com o fu-

turo da humanidade e 
da sociedade nesta era 
da Inteligência Artificial. 
As consequências desse 
enorme avanço tecnológi-
co já estão cada vez mais 
presentes. Quanto tempo 
você passa sem receber 
alguma oferta personali-
zada? Quantas vezes você 
não falou sobre determina-
do produto com amigos e 
logo depois ele apareceu 
anunciado enquanto você 
navegava pela internet? 

Para aqueles que estão 
nos bastidores conectando 
cada dado e cada informa-
ção que identificam essas 
ações, as coisas não passam 
de um mundo emocionan-
te de Phyton, data lakes e 
infinitas possibilidades que 
tornam possível qualquer 
tipo de automação. Agora a 
reflexão que queria deixar 
para nós, reles mortais, 
é: as máquinas ficarão 
extremamente poderosas 
algum dia? Os algoritmos 
podem tomar decisões de 
forma autônoma? E nós, 
humanos, nos tornaremos 
irrelevantes? 

De bate e pronto, posso 
te responder que ainda 
não. Não temos controle 
do futuro, mas hoje, em-
bora os avanços na ciência 
de dados estejam cada 
vez mais acelerados, a 
genialidade humana ain-
da é fundamental. Tomar 
qualquer decisão com 
base em dados tornou-se 
uma nova ciência dentre 
as atividades do dia a dia. 
No entanto, ainda há um 
longo caminho antes que 
as linhas de código subs-
tituam os engenheiros e 
cientistas de dados. 
	 •	AutoML:	 uma	 peça	

do quebra-cabeça - O 
machine learning auto-
matizado, também co-
nhecido	como	AutoML,	
é um desenvolvimento 
dentro da ciência de 
dados que automatiza 
a geração de modelos 
de aprendizado de má-
quina com o mínimo de 
intervenção humana. 
São algoritmos ‘sel-
vagens’ que digerem 
dados e fazem seus 
próprios julgamentos, 
sugerindo desde o que 
comprar até em quem 
votar. 

Mas	 a	 realidade	 ain-
da está distante desse 
cenário. Na melhor das 
hipóteses, as ferramentas 
AutoML	 oferecem	 uma	
alternativa para reduzir 
os esforços de execução 
de tarefas repetitivas, 
como seleção de modelo 

e otimizações de hiper-
parâmetro.	 AutoML	 não	
é a nova varinha mágica. 
Compreender as etapas 
para uma implementação 
bem-sucedida de modelos 
analíticos avançados é uma 
ótima maneira de destacar 
a importância do fator 
humano. 

A escassez de cientistas 
de dados no mundo não 
é mera coincidência e os 
engenheiros ainda são 
essenciais para construir 
ótimos modelos preditivos. 
O	 AutoML	 é	 uma	 ótima	
ferramenta para acelerar 
esse processo, mas a te-
nacidade e a determinação 
necessárias para ter suces-
so são características ainda 
exclusivas dos humanos. 

No nível existencial, a 
analogia de que o Excel 
substituiria os contadores 
na década de 1980 é um 
grande paralelo. As ferra-
mentas são importantes 
para melhorar os proces-
sos de negócios, mas a 
estratégia e a criatividade 
são sempre fundamentais. 
Equipes de inovação que 
entendem as soluções 
AutoML	 como	 a	 varinha	
mágica que resolverá todas 
as suas iniciativas relacio-
nadas à IA estão fadadas 
ao fracasso. 

As	 soluções	 AutoML	
devem ser consideradas 
como um portal para me-
lhorar a capacidade cogni-
tiva humana com o auxílio 
de modelos estatísticos e 
poder de computação. A 
melhor maneira de resol-
ver os desafios é ter uma 
interação entre dados, pes-
soas e ferramentas. Aposte 
nos selvagens! Para con-
cluir a reflexão em torno 
da Inteligência Artificial, 
deixo um acontecimento 
recente que ocorreu ao 
visitar o presidente de uma 
grande multinacional. 

Ele, que é um triatleta 
devoto, me falou que nos 
momentos finais de uma 
corrida, o corpo começa 
a sucumbir diante dos li-
mites biológicos e que os 
órgãos chegam a ‘falhar’ 
devido ao intenso estres-
se físico. É aí, segundo 
ele, que devemos ‘ligar’ o 
instinto humano selvagem 
e simplesmente avançar. 
Essa incansável busca por 
seguir é determinante para 
os vencedores. 

Fiquei dias pensando 
nisso e no fim, essa é a mes-
ma essência que separa 
os grandes resultados dos 
fracassos em projetos de 
Data Science. Essa mesma 
selvageria é necessária 
para obter os melhores 
resultados com IA. Com 
maior poder de computa-
ção e ferramentas, como 
AutoML,	 veremos	 mais	
impacto da inteligência 
artificial em nosso dia a dia. 

Mas	ainda	não	nos	preo-
cupemos tanto com a IA. 
Ainda são necessários os 
selvagens para programar 
as máquinas e alcançar re-
sultados extraordinários. 

(*) - É CEO da Fligoo no Brasil.

Carlos Naupari (*)
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ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56 - NIRE 35.300.381.351

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, que deverá se realizar às 9h do dia 19/04/2021, 
na sede, em Santana do Parnaíba/SP, na Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade 106, Alphaville, CEP 06541-
038, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) deliberar sobre a destinação do AFAC para o 
aumento de capital social da companhia (ii) aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir o aumento 
do capital (iii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar Demonstrações Financeiras e do Relatório 
da Administração, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. Santana de Parnaíba, 08/04/2021. À Diretoria.

Sergio Stephano Chohfi - Engenharia e Comércio S.A
CNPJ n.º 61.360.442/0001-33

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os acionistas para reunirem-se em AGOE dia 20/04/21, em 1º chamada às 11 hs,. e 2º chamada às 11:30 hs., exclusiva-
mente de forma digital, por conferência on-line sendo certo que o link de acesso à reunião, bem como o boletim de voto à distância será 
disponibilizado por correio eletrônico aos acionistas que solicitarem através do e-mail roberta.chohfi@gmail.com, com até 01 dia de 
antecedência de realização da Assembleia, para deliberar sobre: 1. Reeleição da Diretoria da Companhia; 2. Aprovação das contas dos 
administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020.

CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS PANAMBY S/A - CNPJ 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos termos do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social e MP 931, 
de 30/03/2020, Lei 14.010/2020, a qual será realizada em 28/04/2021, 4ª feira, às 14:30h através de 
videoconferência na Sede da Administradora, na R. José Ramon Urtiza, 975 - 2º Subsolo - V. Andrade - São 
Paulo - SP - Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (I) Aprovação de Contas 
Exercício 2020; (II) Situação Individual das Lojas; (III) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; e 
(IV) Outros Assuntos de Interesse. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, 
especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a 
Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito 
de cada ordem do dia. Dados para acesso a videoconferência - Zoom: https://us02web.zoom.
us/j/83883534571?pwd=dmd6S0NlbkhVcGpZN0wwckJrSjkyUT09 - ID da reunião: 838 8353 4571 - Senha de 
acesso: 999971. A Administração.

Balanços patrimoniais dos exercícios findos em 31 de dezembro - (Em Reais) Demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31/12 - (Em Reais)

APB APB APB APB APB AUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃO S/A S/A S/A S/A S/A
CNPJ: 01.566.137/0001-70
Demonstração Financeira

Ativo Controladora Consolidado
                 (BR GAAP)             (BR GAAP/IFRS)

Notas          2020          2019            2020            2019
Ativo Circulante   2.380.023   3.144.960   51.982.798   50.024.353
Caixa e Equivalentes
  de Caixa 3 1.104.640 320.351 11.862.393 11.986.914
Contas a Receber 4 40.223 90.504 10.421.060 9.209.424
Estoques 5 506.011 1.683.071 19.552.500 18.203.351
Tributos a Recuperar 6 715.644 1.039.595 6.979.693 6.516.029
Adiantamentos
  a Fornecedores 4.464 1.258 2.793.244 3.736.044
Créditos Diversos 9.041 10.181 373.908 372.591
Ativo não Circulante 52.582.166 54.364.561   54.348.385   56.580.797
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
  em Controladas 7 47.531.035 49.272.945 - -
Crédito com Partes
  Relacionadas 8 5.010.000 5.000.000 10.000 -
Depósitos e Cauções 9.514 9.514 9.514 9.514
Outros Créditos - - 215.910 203.731
Imobilizado Líquido 9 31.617 82.102 9.129.252 10.485.432
Intangível 9               -               -   44.983.709   45.882.120
Total do Ativo 54.962.189 57.509.521 106.331.183 106.605.150

Passivo e Controladora Consolidado
  Patrimônio Líquido                  (BR GAAP)             (BR GAAP/IFRS)

Notas          2020          2019            2020           2019
Passivo Circulante     185.492     746.349   27.940.267  28.626.694
Fornecedores 34.569 292.630 2.867.162 3.459.116
Empréstimos e
  Financiamentos 11 - - 3.372.454 496.814
Obrigações
  Trabalhistas 12 32.020 46.534 865.456 1.085.151
Obrigações
  Tributárias 10 79.032 41.305 1.189.733 2.195.572
Provisões
  Trabalhistas 13 38.957 68.407 2.699.546 2.808.082
Outras Obrigações - - 1.492.519 1.895.593
Adiantamento
  de Clientes 14 914 297.473 15.453.397 16.686.366
Passivo não Circulante         5.120       34.716   23.619.339  21.250.000
Fornecedores - - 300.272 936.001
Empréstimos e
  Financiamentos 11 - - 3.265 -
Impostos Diferidos 20 659 4.877 14.119.585 14.347.213
Débitos com Partes
  Relacionadas 15 - 29.839 3.800.000 4.329.839
Provisões para
  Contingências 16 4.461 - 979.641 85.740
Provisão para Perdas
  nos Investimentos - - 3.895.574 1.551.207
Provisão Para Garantias - - 521.002 -
Patrimônio Líquido 54.771.577 56.728.456   54.771.577  56.728.456
Capital Social 17 3.760.810 3.760.810 3.760.810 3.760.810
Ajuste de Avaliação
  Patrimonial 27.099.219 27.162.743 27.099.219 27.162.743
Reserva Legal 619.555 619.555 619.555 619.555
Reserva de Lucros 17 23.291.993 25.185.348   23.291.993  25.185.348
Total do Passivo e
  Patrimônio Líquido 54.962.189 57.509.521 106.331.183 106.605.150

quer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O
imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre
os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os corres-
pondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é men-
surado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças tempo-
rárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstra-
ções financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados
caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes,
e eles se relacionam a imposto de renda lançado pela mesma autoridade
tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 2.2.13. Valor Recupe-
rável de Ativos Não Financeiros (Impairment): O imobilizado e outros ati-
vos não circulantes devem ser submetidos ao teste de recuperabilidade para
se identificar eventuais perdas por “Impairment” anualmente ou quando
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil
pode não ser recuperável. A perda por “Impairment” é reconhecida pelo mon-
tante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é
o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins
de avaliação do “Impairment”, os ativos são agrupados em níveis mais bai-
xos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente
(Unidade Geradoras de Caixas - UGC). 2.2.14. Mudança nas Políticas Con-
tábeis e Divulgações - Novos Pronunciamentos Contábeis: CPC 47 - Recei-
ta de Contrato com Cliente, corresponde ao IFRS 15 - Revenue from
Contracts with Customers. Essa norma apresentada na Resolução do Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC) e das Normas Brasileiras de Contabilidade
(NBC) Técnica Geral (TG) 47 entrou em vigor a partir de janeiro de 2018. CPC
48 - Instrumentos Financeiros corresponde ao IFRS 9 - Financial
Instruments. Essa norma apresentada na Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) Técni-
ca Geral (TG) 48 entrou em vigor a partir de janeiro de 2018. A partir da
adoção dessa norma, houve mudança no reconhecimento da metodologia e
cálculo de Provisões para Devedores Duvidosos (PDD). Anteriormente era
relacionado a créditos duvidosos e agora passa a ser relacionado a um con-
ceito mais amplo de ativos financeiros. Os ativos financeiros também esta-
rão relacionados a eventuais dificuldades relacionadas com sua recupera-
ção de crédito e o CPC 48 determinará a forma de mensuração e reconheci-
mentos dessas questões. IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamen-
to Mercantil. Essa norma substituiu o CPC 06(R1) / IAS 17 - Operações de
arrendamento mercantil, elimina a distinção entre arrendamentos operacio-
nais e arrendamentos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2019; exige o
reconhecimento de um ativo (o direito de usar o item arrendado) e de um
passivo financeiro relativo aos pagamentos de aluguéis futuros descontados
a valor presente para praticamente todos os contratos de arrendamento.
Despesas com arrendamento operacional são substituídas por despesas de
depreciação relacionadas ao direito de uso e despesas de juros relacionadas
ao passivo de arrendamento. A empresa observou as mudanças trazidas e
procedeu com adoção ao CPC 47 - Receitas de Contrato com Cliente e CPC
48 Instrumentos Financeiros. No tocante ao IFRS 16/CPC 06 (R2) - Opera-
ções de Arrendamento Mercantil não há operações relevantes na sua aplica-
ção no Balanço Patrimonial de 31/12/2020. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Caixa 954 1.257 7.831 8.769
Banco Conta Movimento 38.959 132.426 2.066.772 5.239.277
Aplicações Financeiras 1.064.727 186.668 9.787.790 6.738.868
Total 1.104.640 320.351 11.862.393 11.986.914
4. Contas a Receber               Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Clientes Nacionais 40.223 382.045 8.888.546 5.941.997
Clientes do Exterior - - 1.852.685 3.840.996
Outros Contas a Receber - - 859 -
(-) Provisão para
  Devedores Duvidosos - (291.541) (321.030) (573.569)
Total 40.223 90.504 10.421.060 9.209.424
5. Estoques               Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Produção no
  Estabelecimento 482.611 1.450.877 14.733.119 15.089.948
Material de Revenda - Filial 333 - 333 -
Estoque Industrial 17.643 13.810 826.949 310.331
Estoque De/Em terceiros 5.424 5.424 2.395.995 2.235.816
Mercadorias Importadas - 212.960 1.596.104 567.256
Total 506.011 1.683.071 19.552.500 18.203.351
6. Tributos a Recuperar               Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Imposto de Renda 94.728 175.868 844.964 306.333
Contribuição Social 59.943 104.983 410.841 784.493
ICMS a Compensar 360.890 405.257 892.859 832.703
IPI a Compensar 50.238 111.922 1.043.618 942.961
IRRF Aplicações Financeiras 67.657 66.772 1.421.888 1.369.071
PIS a Recuperar 755 8.891 18.549 22.629
COFINS a Recuperar 3.483 40.597 85.688 104.058
CSLL Retida sobre Serviços 23.125 39.960 500.991 286.387
Outros Impostos a Recuperar 31.411 53.674 1.736.881 1.835.723
Impostos Federais a Restituir 23.414 31.671 23.414 31.671
Total 715.644 1.039.595 6.979.693 6.516.029
7. Investimentos em Controladas. Controlada         2020         2019
Prodata Mobility do Brasil 47.531.035 49.272.945
Total 47.531.035 49.272.945
Participação Controlada Prodata Mobility Brasil S/A

        2020         2019
Patrimônio Líquido da Controlada 47.531.035 49.272.945
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Valor do Investimento 47.531.035 49.272.945
Lucro líquido (Prejuízo) do Exercício (1.586.720) 5.088.302
Ajuste de Exercícios Anteriores (254) -
Resultado de Equivalência Patrimonial (1.586.974) 5.088.302
8. Créditos com Pessoas Ligadas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Dividendos a Receber 5.010.000 5.000.000 - -
Total 5.010.000 5.000.000 - -
9. Imobilizado líquido                                              Controladora (R$)

                                              2020          2019
Imobi- Imobi-

VUER Depre- lizado lizado
Descrição   Anos        Custo        ciação      Líquido      Líquido
Máquinas
  Equipamentos 9 34.752 19.973 14.779 18.197
Móveis e
  Utensílios 5 a 15 14.072 9.875 4.197 6.016
Equipamentos
  Informática 3 a 6 218.213 205.572 1.641 57.889
Total 267.037 235.420 31.617 82.102

                                              Consolidado (R$)
                                              2020          2019

Imobi- Imobi-
VUER Depre- lizado lizado

Descrição   Anos        Custo       ciação      Líquido      Líquido
Imóveis 20 6.326.488 2.512.898 3.813.590 4.129.914
Instalações 8 a 10 12.069 2.447 9.622 3.537
Benfeitorias Imóveis
  de Terceiros 10 88.392 58.506 29.886 64.734
Máquinas
 Equipamentos 2 a 13 3.015.923 2.468.683 547.240 841.040
Móveis e
  Utensílios 10 1.505.748 606.725 899.023 934.245
Veículos 8 a 10 374.715 127.634 247.081 343.559
Equipamentos
  Informática 1 a 11 5.645.622 4.489.271 1.156.351 1.404.463
Equipamentos em
  Poder Terceiros 5 23.047.254 20.620.795 2.426.459 2.763.940
Imobilizado 40.016.211 30.886.959 9.129.252 10.485.432
Intangível 1 a 6 55.360.965 10.377.256 44.983.709 45.882.120
Total 95.377.176 41.264.215 54.112.961 56.367.552
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG

27 e na Resolução CFC nº 1.263/09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação
sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propri-
edade para Investimento, a empresa concluiu as análises periódicas com
o objetivo de revisar e ajustar a vida útil. Econômica estimada para o
cálculo de depreciação. Para fins dessa análise, a empresa se baseou na
expectativa de utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil
dos ativos, bem como, a estimativa do seu valor residual, conforme ex-
periências anteriores com ativos semelhantes e com base em avaliações
realizadas por avaliadores independentes externos, concomitantemente
apurou o valor justo desses ativos para a determinação do custo atribu-
ído e concluiu também o levantamento patrimonial físico destes ativos.
No caso dos Softwares a empresa optou mensurar o valor justo com base
em avaliações realizadas por avaliadores independentes externos, utili-
zando como técnica valor presente de fluxos de caixa futuros esperado
para estes ativos. A controlada Prodata Mobility S.A possui o montante
de R$ 44.983.709 de ativos classificados como intangíveis com vida útil
indefinida denominados “Software Prodata”. Conforme a NBC TG 01 (R2)
- Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a Empresa deve testar, no
mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável de um ativo intangí-
vel com vida útil indefinida.
10. Obrigações Tributárias

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
IRPJ a Pagar - - - 384.724
CSLL a Pagar - - - 30.323
ICMS a Recolher 862 11.761 390.652 505.812
IPI a Pagar 62.244 5.709 208.894 77.297
ISS a Pagar 4.539 10.966 169.800 277.869
PIS a Pagar 1.839 435 53.967 141.482
COFINS a Pagar 8.506 11.269 251.075 661.991
Outros Impostos a Recolher - - 114.303 114.909
PIS/COFINS/CSLL
  sobre Serviços 1.042 1.165 1.042 1.165
Total 79.032 41.305 1.189.733 2.195.572
11. Empréstimos e Financiamentos

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Finame - - - 485.801
Leasing - - 19.588 11.013
Capital de Giro - - 3.352.866 -
Passivo Circulante - - 3.372.454 496.814
Capital de Giro - - 3.265 -
Passivo Não Circulante - - 3.265 -
Total - - 3.375.719 496.814
12. Obrigações Trabalhistas Obrigações Trabalhistas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Salários a Pagar - 588 - 2.266
Empréstimos Consignados 1.744 4.377 1.800 69.938
INSS a Pagar 18.329 25.721 56.286 549.240
FGTS a Pagar 1.946 4.599 420.855 185.293
IRRF de Funcionários 10.001 11.248 156.120 274.320
Imposto Sindical - - 217.670 2.041
Processos Trabalhistas a Pgar - - 2.125 -
Contribuição Assistencial - - 10.600 2.052
Total 32.020 46.534 865.456 1.085.151
13. Provisões Trabalhistas Obrigações Trabalhistas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Provisão para
  Férias e Encargos 38.957 68.407 2.699.546 2.808.082
Total 38.957 68.407 2.699.546 2.808.082
14. Adiantamentos de Clientes Adiantamentos de Clientes

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Adiantamentos de
  Clientes Nacionais 914 297.473 11.774.840 9.836.793
Adiantamentos de
  Clientes Estrangeiros - - 3.645.903 6.773.530
Venda para Entrega Futura - - 32.020 73.325
Devolução de Vendas - - 634 2.718
Total 914 297.473 15.453.397 16.686.366
15. Partes Relacionadas Créditos de Partes Relacionadas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Lucros Distribuídos - - - 4.300.000
Louvain Empreendimentos - - 1.575.000 -
ASTC Sistemas - - 675.000 -
Antinos S/A - - 1.482.376 -
Prodata Mobility Brasil - 29.839 - 29.839
AP Trans International - - 67.624 -
Total - 29.839 3.800.000 4.329.839
16. Provisão para Contingências: A Companhia possui processos em
andamento de natureza trabalhista, as respectivas provisões para con-
tingências, são constituídas considerando a estimativa feita pelos as-
sessores jurídicos para os processos cuja probabilidade de perda for
considerada como provável. Em 2020 foi contabilizado na conta de provi-
sões para contingências o montante de R$ 4.462 referente a aproveita-
mento de créditos ativos, enquanto as provisões para contingências tra-
balhistas e fiscais no montante de R$ 2.290 relativo a ações com perda
provável na Prodata Mobility Brasil S.A., já iniciados os processos de
liquidações. Além disso há provisões fiscais para processos no qual a
companhia é autora no montante de R$ 972.890. Dos processos em cur-
so, cuja avaliação dos assessores jurídicos aponta como probabilidade
de perda possível na Prodata Mobility Brasil S.A., a Companhia tem a
seguinte estimativa:
Natureza             R$
Trabalhista 332.254
Total 332.254
17. Patrimônio Líquido: Capital social: Após aprovação do Instrumento
de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da
Prodata Mobility pela APB Automação S.A. o capital social da APB foi au-
mentado em R$ 3.693.500,00, em razão da contribuição de 1.516.000
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Prodata,
detidas por seus Acionistas, com valor patrimonial contábil apurado no
Laudo de Avaliação. Assim o capital social da Automação passou de
R$ 67.260,00 para R$ 3.760.810,00. O aumento de capital então aprova-
do implicou na emissão de 3.693.550 ações ordinárias, nominativas, e sem
valor nominal de emissão da Automação, passando o capital social da
Automação, depois do referido aumento a ser dividido 3.760.810 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 18. Reserva de Lucros: For-
mado pela soma dos saldos do resultado do ano com os resultados apura-
dos em períodos anteriores, conforme demonstrado nas Demonstrações
das Mutações do Patrimônio Líquido. Os lucros registrados nesta conta
contábil encontram-se livres de impostos.
19. Tributos sobre o Lucro

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Passivo Circulante
Provisão IRPJ - - - 384.724
Provisão CSLL - - - 30.323
Total Passivo Circulante - - - 415.047
Passivo Não Circulante
Impostos Diferidos
  - Custo Atribuído 484 3.586 13.960.029 14.235.531
Impostos Diferidos
  - Revisão Vida útil 175 1.291 159.556 111.682
Total Passivo Não Circulante 659 4.877 14.119.585 14.347.213
Provisão Resultado
IRPJ/CSSL Corrente - (219.011) (1.201.178) (2.878.453)
IRPJ/CSSL Diferidos 494 (845) 379.094 216.536

Demonstrações das mutações do patrimônio liquido em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)
Ajuste de

Capital Reserva Avaliação Reserva Lucros  Patrimônio Resultado
     Social     Legal Patrimonial    de Lucros Acumulados       Líquido Abrangente

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 (Reapresentado) 3.760.810  208.552  28.196.404   17.296.627                 -  49.462.393   4.228.936
(-) Realização do Custo Atribuído Liquido em Controladas - - (862.437) - 862.437 - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - (608) - 608 - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuido - - 207 - (207) - -
Lucro do Exercício - - - - 8.220.057 8.220.057 8.220.057
Reflexo Ajuste de Exercicio Anteriores Controlada - - - - (783.171) (783.171) (783.171)
Ajuste variação cambial - Controlada Exterior - - (170.823) - - (170.823) (170.823)
Constituição Reserva Legal - 411.003 - - (411.003) - -
Constituição da Reserva de Lucros - - - 7.888.721 (7.888.721) - -
Resultado Abrangente Total - 411.003 (1.033.661) 7.888.721 - 7.266.063 7.266.063
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - -
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 3.760.810  619.555  27.162.743   25.185.348                 -  56.728.456  11.494.999
(-) Realização do Custo Atribuído Liquido em Controladas - - (226.967) - 226.967 - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - (579) - 579 - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuido - - 194 - (194) - -
Lucro do Exercício - - - - (1.793.833) (1.793.833) (1.793.833)
Reflexo Ajuste de Exercicio Anteriores Controlada - - 163.828 (318.764) - (154.936) (154.936)
Constituição da Reserva de Lucros - - - (1.574.591) 1.574.591 - -
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - (8.110) (8.110) (8.110)
Resultado Abrangente Total - - (63.524) (1.893.355) - (1.956.879) (1.956.879)
Saldo em 31 de Dezembro de 2020 3.760.810  619.555  27.099.219   23.291.993                 -  54.771.577   9.538.120

Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos
em 31 de dezembro - (Em Reais)

Controladora Consolidado
Das atividades                 (BR GAAP)            (BR GAAP/IFRS)
  operacionais         2020         2019          2020          2019
Lucro líquido (Prejuízo)
  antes dos impostos (1.793.833)  8.220.057  (1.793.833)   8.220.057
Ajustes para conciliar o resultado
  pelas atividades operacionais:
Depreciações e
  amortizações 27.752 41.196 4.443.083 6.741.038
Venda do Imobilizado - - 61.499 276.828
Reflexo Ajuste de Exercício
  Anteriores Controlada (154.936) (783.171) - -
Resultado Equivalência
  Patrimonial 1.586.974 (5.088.302) - -
Ajuste de Exercícios
  Anteriores (8.110) (170.823) (163.045) (170.823)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber 50.281 (23.728) (1.211.636) 3.018.011
Estoques 1.177.060 (1.471.019) (1.349.149) (3.939.174)
Tributos a recuperar 323.951 (560.466) (463.664) (1.226.019)
Créditos diversos 1.140 (1.258) (13.496) 173.946
Adiantamentos diversos (3.206) 2.431 942.800 (720.201)
Créditos com Partes
  Relacionadas (10.000) - (10.000) -
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores (258.061) 260.045 (1.227.683) (684.731)
Obrigações trabalhistas
  e tributárias (6.237) (13.326) (1.334.070) 369.524
Provisões para
  Contingências 4.461 - 893.901 12.603
Outros passivos - (2.239) (403.074) 1.883.955
Impostos Diferidos (4.218) 846 (227.628) (216.535)
Adiantamento de Clientes (296.559) 297.473 (1.232.969) 5.704.632
Provisão para Garantia - - 521.002 -
Caixa proveniente
  das operações     636.459     707.716  (2.567.963) 19.443.111
Caixa líquido das atividades
  operacionais     636.459     707.716  (2.567.963) 19.443.111
Fluxo de caixa das
  atividades de investimento
Acréscimo de investimentos 154.936 565.661 - 538.285
Acréscimo de Intangivel - - 898.411 (2.935.920)
Acréscimo/Baixa
  de Imobilizado 22.733 (3.095) (3.148.402) (3.574.222)
Provisão para
  Perda de Investimento               -               -   2.344.367    (234.641)
Caixa líquido das atividades
  de investimento     177.669     562.566       94.376 (6.206.498)
Fluxo de caixa
  das atividades de financiamento
Decréscimo
  de empréstimos               -               -   2.878.905 (5.853.982)
Caixa líquido das atividades
  de financiamentos               -               -   2.878.905 (5.853.982)
Das atividades de
  financiamento com acionistas
Contas a pagar para
  partes relacionadas     (29.839) (2.487.453)    (529.839) (3.187.453)
Caixa líquido das atividades
  de financiamento
   com acionistas     (29.839) (2.487.453)    (529.839) (3.187.453)
Aumento líquido de caixa
  e equivalente de caixa 784.289 (1.217.171)    (124.521)   4.195.178
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 320.351 1.537.522 11.986.914 7.791.736
No fim do exercício  1.104.640     320.351 11.862.393 11.986.914
Aumento líquido de caixa
  e equivalente de caixa 784.289 (1.217.171) (124.521) 4.195.178

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31/12/2020 e 2019 - (Valores Expressos em Reais)

1. Contexto Operacional: A APB Automação S/A - Controladora foi fundada
no ano de 1996. Em 28/07/2010, através de registro na JUCESP, transfor-
mou-se em Sociedade Anônima operando no segmento de industrialização
por conta própria ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação,
vendas e locação de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem
eletrônica, desenvolvimento de programas operacionais (software), licencia-
mento ou cessão de direito de uso de software, na prestação de serviços de
assistência técnica e na instalação de equipamentos. A subsidiária integral
Prodata Mobility Brasil S/A foi fundada no ano de 2003, operando no segmen-
to de industrialização por conta própria ou de terceiros, no comércio, na
importação e exportação, vendas e locação de equipamentos direcionados
ao sistema de bilhetagem eletrônica, desenvolvimento de programas opera-
cionais (software), licenciamento ou cessão de direito de uso de software, na
prestação de serviços de assistência técnica e na instalação de equipamen-
tos. A Companhia, desde sua fundação, possui alta concentração das ven-
das direcionada para Empresas privadas, operadoras do mercado de trans-
porte público de passageiros. Em 10/02/2014 através da Ata de Reunião dos
Sócios Quotistas para Transformação de Tipo Societário para Sociedade
Anônima a Prodata Mobility Brasil Ltda. passou a ser denominada de Prodata
Mobility Brasil S/A. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em
Reais que é a moeda principal das operações e do ambiente em que a Empre-
sa atua. As demonstrações financeiras incluem: • As demonstrações finan-
ceiras individuais da controladora preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), com atendimento da Lei nº
11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê
de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de
Contabilidade; e: • As demonstrações financeiras consolidadas preparadas
de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(International Financial Reporting Standards - IFRS) emitidas pelo IASB -
International Accounting Standard Board e também de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), com atendimento da Lei nº
11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê
de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de
Contabilidade. 2.1. Base de Consolidação: As demonstrações financeiras
consolidadas são compostas pelas demonstrações financeiras da APB
Automação S.A., e sua subsidiária, Prodata Mobility Brasil S.A. Os critéri-
os adotados na consolidação são aqueles previstos na Lei nº 6.404/76 com
as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, dos quais
destacamos os seguintes: a) Inclusão nestas demonstrações financeiras
consolidadas, das sociedades controladas nas quais a controladora, direta-
mente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe
assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais
e o poder de eleger a maioria dos administradores; b) Eliminação dos saldos
das contas ativas e passivas decorrentes das transações entre as socieda-
des incluídas na consolidação; c) Eliminação dos investimentos nas socie-
dades controladas na proporção de seus respectivos patrimônios; e, d) Eli-
minação das receitas e das despesas decorrentes de negócios com as so-
ciedades incluídas na consolidação. 2.2. Principais Práticas Contábeis
Adotadas: São as seguintes as práticas adotadas para elaboração destas
demonstrações contábeis: 2.2.1. Estimativas contábeis: A elaboração de
demonstrações contábeis requer que a Administração use de julgamento na
determinação e registro de estimativas contábeis, revisando-as anualmente.
Os ativos e passivos significativos sujeitos a estas estimativas e premissas
incluem o valor residual do ativo imobilizado, obsolescência nos estoques
então considerados e a provisão para créditos de liquidação duvidosa. 2.2.2.
Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem o saldo líquido da conta caixa e os
saldos positivos em bancos conta movimento. 2.2.3. Aplicações Financei-
ras: As aplicações financeiras incluídas no ativo circulante são classifica-
das na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.
2.2.4. Estoques: Foram avaliados pelo custo médio de aquisição excluídos
os impostos. 2.2.5. Tributos a Recuperar: Os valores retidos e não compen-
sados de exercícios anteriores encontram-se registrados sem atualização
monetária. 2.2.6. Créditos Diversos: Os valores registrados nesta conta
compreendem a adiantamentos diversos e prêmios de seguros a apropriar.
2.2.7. Investimentos em Controladas: Este valor trata-se de participação
como investidora no PL de Prodata Mobility Brasil S.A., resultante de equiva-
lência patrimonial. 2.2.8. Imobilizado Líquido: É registrado pelo custo de
aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas. As depreci-
ações são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas informa-
das na Nota Explicativa nº 9, estando sujeitos à análise sobre sua recupera-
bilidade. 2.2.9. Outras Contas a Pagar: Refere-se a empréstimo contraído
junto à empresa no exterior e seu saldo é atualizado pelas variações mone-
tárias incorridas até a data do balanço e os juros respectivos transcorridos
estão provisionados de acordo com as cláusulas contratuais. 2.2.10. Crédi-
tos de Partes Relacionadas: Este valor trata-se de lucros distribuídos em
períodos anteriores e disponibilizados na conta corrente de seus sócios para
pagamento futuro. 2.2.11. Outros Ativos e Passivos: Um ativo é reconheci-
do no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômi-
cos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patri-
monial quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do ris-
co envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quan-
do sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 me-
ses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.2.12. Provi-
são para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
Apurados pelo lucro real à razão de 15% sobre o Lucro Tributável e adicional
de 10% para imposto de renda, e de 9% para contribuição social. O imposto
de renda e a contribuição social diferidos foram apurados de acordo com as
disposições da Resolução CFC 994/04 que aprovou a NBC T 19.2 - Tributos
sobre Lucros. As despesas com imposto de renda e contribuição social com-
preendem os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e
o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam rela-
cionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto corrente
é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributá-
vel do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente de-
cretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qual-

Controladora Consolidado
                 (BR GAAP)              (BR GAAP/IFRS)

( = ) Receita Notas          2020          2019            2020           2019
  Bruta de Vendas 4.198.611 6.744.843 100.462.220 150.102.503
( - ) Impostos Incidentes e
  Devolução de Vendas  (1.117.794)  (1.875.562) (14.308.701) (25.106.869)
( = ) Receita Líquida
  de Vendas 3.080.817 4.869.281 86.153.519 124.995.634
Custo dos Produtos e
  Serviços Vendidos  (2.445.629)  (3.553.396) (69.167.908) (93.275.832)
Lucro Bruto 635.188 1.315.885 16.985.611 31.719.802
Receitas (Despesas)
  Operacionais:
Administrativas (681.424) (741.196) (12.745.323) (14.395.389)
Despesas Comerciais - - (2.007.064) (2.601.211)
Despesas Tributárias      (19.767)      (65.004)     (262.494)     (344.902)
Soma das Despesas
  Operacionais (701.191) (806.200) (15.014.881) (17.341.502)
Ebitda (66.003) 509.685 1.970.730 14.378.300
Despesas com Depreciação
  e Amortização (27.752) (27.202) (880.314) (3.016.612)
Outras Receitas/Despesas
  Operacionais (170.136) 2.641.154 (231.689) 2.502.107
Receitas Financeiras 71.793 346.810 1.128.790 2.141.152
Despesas Financeiras (15.255) (118.836) (2.959.266) (5.122.973)
Equivalência
  Patrimonial PMB 7  (1.586.974)   5.088.302                 -                 -
Lucro (Prejuizo) Antes
  dos tributos (1.794.327) 8.439.913 (971.749) 10.881.974
( - ) Provisão Impostos
  Correntes 20 - (219.011) (1.201.178) (2.878.453)
( - ) Provisão Impostos
  Diferidos 20           494           (845)      379.094       216.536
Lucro (Prejuízo) Líquido
  do Exercício (1.793.833) 8.220.057 (1.793.833) 8.220.057
Lucro por ação (0,48) 2,19 (0,48) 2,19

São Paulo, 19 de Março de 2021.
João Ronco Junior - Diretor Presidente

Leonardo Ceragioli - Diretor
Ulisses da Silva Pedretti - CRC-SP 1-SP289611/O-6

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 F
E5

3-
30

21
-9

37
0-

E3
35

.



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 13 de abril de 20218

Relacionamento no 
agronegócio: estímulo para 
o desenvolvimento do setor

Aprofundar o 
relacionamento com 
o cliente por meio 
de incentivos é uma 
forma de ampliar 
o vínculo entre 
a empresa e seu 
público-alvo, além de 
fomentar ainda mais 
o consumo

Essa estratégia de 
fidelização é relati-
vamente antiga - os 

primeiros registros são de 
quase 300 anos atrás com 
comerciantes americanos - 
mas foi com as companhias 
aéreas na década de 1980 
que as bases modernas do 
marketing de relaciona-
mento se consolidaram. E, 
hoje, está presente em pra-
ticamente todos os setores 
econômicos, inclusive, o 
agronegócio. Mas a ques-
tão é, como fazer para que 
os produtores vejam valor 
nesse tipo de programa? 

É simples. É uma troca; 
um entendimento claro 
da valorização dele como 
cliente. Enquanto o agri-
cultor investe comprando 
insumos ou equipamentos 
para a sua lavoura, ele 
também acumula pon-
tos, que funcionam como 
uma espécie de moeda, 
podendo ser trocados por 
produtos e serviços na 
próxima safra, ou acumu-
lados para o futuro. Isso 
traz economia ao consu-
midor, fideliza e mantém 
a dinâmica do mercado. 

Um exemplo deste tipo 
de iniciativa no setor é o 
Impulso Bayer, da divisão 
agrícola da multinacional 
alemã, que tem integrado 
cada vez mais produtos e 
serviços ao seu portfólio. 
O Impulso Bayer nasceu 
com o objetivo de ser o 
mais completo programa 
de relacionamento do agro 
brasileiro para inspirar e 
desenvolver os agriculto-
res rumo ao futuro. Com 
uma lógica semelhante ao 
sistema de milhagens, o 
produtor acumula pontos 
e os troca por produtos, 
serviços ou experiências. 

Para chegar ao objetivo 
de trazer esses benefí-
cios para cada vez mais 
agricultores, o Impulso 
Bayer está conectado 
na Orbia, programa de 
coalisão focado em agro-
negócio. Assim, os pro-
dutores têm sua carteira 
de pontos unificada com 
diversos outros progra-
mas do mercado e con-
seguem chegar mais rá-
pido no próximo resgate. 

E o cardápio de possi-
bilidades para resgate vai 
de smartphones a insumos 
agrícolas, novos imple-
mentos para a propriedade 
ou viagens internacionais; 
mas, sobretudo, muito 
acesso a conhecimento: 
em 2020 foram mais de 20 
lives com conteúdo rele-
vante para o setor, promo-
vendo o diálogo, a imersão 
sobre as novas tecnologias 
e a discussão sobre temas 
importantes para o agro, 
como sustentabilidade 
e transformação digital. 

E essa proposta parece 
fazer sentido. Mesmo em 
um ano com tantas adversi-
dades como foi 2020, o Im-
pulso Bayer cresceu mais 
de 10%, ultrapassando a 
marca de 150 mil inscritos. 

Este aumento de adesão 
representou um acréscimo 
de 33% no volume de res-
gates realizados durante o 
ano passado, chegando ao 
patamar de mais de 1,2 bi-
lhão de pontos utilizados, 
com uma média mensal de 
7 mil serviços ou benefícios 
utilizados pelos clientes. 

Outro crescimento signi-
ficativo do Impulso Bayer 
foi em relação ao número 
de inscritos que subiram 
de categoria. No total, 14 
mil mudaram de classifi-
cação, conquistando mais 
benefícios, e cerca de 2.500 
passaram a ter cinco estre-
las, a quantidade máxima. 
Importante, essa categori-
zação é uma das colunas 
de sustentação de um pro-
grama de fidelidade pois 
fomenta o senso de exclu-
sividade, mas, sobretudo, 
gera o engajamento que 
os números nos mostram. 

E em 2021, para estreitar 
ainda mais o relaciona-
mento com os produtores, 
o Impulso Bayer traz mais 
uma iniciativa com o obje-
tivo de levar informação 
de qualidade ao agricultor, 
disponibilizando gratuita-
mente conteúdos e repor-
tagens exclusivas sobre 
agronegócio, qualificação 
no campo, biografia de 
produtores, negociação 
de commodities e aná-
lises de mercado feitas 
por grandes especialistas. 

Essa novidade é fruto da 
parceria com a Primetalk, 
produtora audiovisual 
especializada em comuni-
cação corporativa que tem 
como sócios o jornalista 
e apresentador Dony De 
Nuccio e o economista 
Samy Dana. Isso faz da mis-
são do programa e da Bayer 
em inovar e em apoiar os 
agricultores a obterem a 
produtividade máxima e 
a atingir novos patama-
res de sustentabilidade. 

Entendemos que o su-
cesso do Impulso Bayer 
também passa pela intensa 
transformação digital que 
estamos experimentando. 
O maior acesso à internet, 
a influência das novas ge-
rações nos negócios das fa-
mílias no campo, o cresci-
mento das compras online 
impulsionadas pela pande-
mia, são exemplos de que 
essa relação entre o físico 
e o virtual ganhará mais 
escala e foram algumas 
das razões que levaram a 
companhia a investir neste 
novo modelo de negócio. 

O agro brasileiro se de-
senvolve a passos largos em 
diversas de suas frentes, e 
não seria diferente nas 
relações comerciais. Clube 
de incentivos e vantagens, 
programa de fidelidade ou 
relacionamento, enfim, a 
nomenclatura não impor-
ta; o investimento neste 
tipo de ação por parte das 
empresas só mostra que o 
agronegócio está amadu-
recendo e veio para ficar. 

O consumidor, por sua 
vez, está cada vez mais 
exigente e já espera essa 
diferenciação. Nos engajar 
com o cliente é uma forma 
de desenvolver raízes ain-
da mais profundas, com-
partilhar valores e conhe-
cimento, fazendo todos 
crescerem em conjunto. 

(*) - É diretor de experiência com o 
cliente da Bayer no Brasil.

Thiago Junqueira (*)

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: LUCAS DE LIMA, profissão: empresário, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/10/1994, residente e domiciliado nes-
te Subdistrito - SP, filho de Nortecio de Lima e de Zenilda Maria dos Santos Lima. A 
pretendente: RAYZA LUCENA SANTOS, profissão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 14/06/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Adrião Rodrigues de Lucena Júnior e de Maria da Glória Reis 
dos Santos. R$ 14,55

O pretendente: RENAN DA SILVA TORQUATO, profissão: representante de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/04/1991, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Carlos Miguel Torquato e de Angela 
da Silva Torquato. A pretendente: KARINA TIAGO SILVEIRA, profissão: publicitária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/03/1994, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Policarpo Costa Silveira e de Celia 
Aparecida Silveira. R$ 14,55

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: ANDRÉ LUIZ NERI PAChECO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/09/1992, técnico de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, filho de Francisco Marques Pacheco e de Gilvania Neri da 
Silva; A pretendente: GISLAINE RAMADA DOS ANjOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 02/07/1994, técnica de enfermagem, natural de Morro do Chapéu - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Josemi Machado dos Anjos e de Iranilde 
Ramada dos Anjos.

O pretendente: jOSÉ ROBERTO DE MACêDO CARLOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 21/12/1988, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Sebastião Carlos e de Luzia Angela de Macêdo Lopes; A pretenden-
te: DANIELLA SOUZA DINIZ, brasileira, solteira, nascida aos 16/05/1994, técnica de 
enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Valmir Tavares Diniz e de Maria do Carmo Souza Diniz.

O pretendente: MARLON DE SOUZA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/12/1995, 
garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Jair Marcolino da Silva e de Veronica da Silva Sousa; A pretendente: RUTh RAMOS 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 27/04/1996, do lar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Pedro Severino da Silva e de Maria 
Aparecida Ramos da Silva.

O pretendente: SILAS SOARES PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/07/1998, consultor comercial, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Daniel Pereira de Jesus e de Maria José Soares Silva 
Pereira; A pretendente: CAROLLINE FERREIRA SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 10/03/1996, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, filha de Zelisvaldo de Jesus Santos e de Elaine Patricia 
de Souza Ferreira Santos.

O pretendente: DENIS CAMILO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/06/1997, 
contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Heleno Camilo da Silva e de Adriana Sousa Rodrigues; A pretendente: INGRYD VICTO-
RIA DE OLIVEIRA LOPES, brasileira, solteira, nascida aos 18/03/1999, assistente de 
back office, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Carlos Henrique Souza Lopes e de Camila de Oliveira Ferreira.

O pretendente: EVITON DA CRUZ SOUSA, brasileiro, divorciado, nascido aos 04/05/1992, 
operador de empilhadeira, natural de Capim Grosso - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jose Carlos de Sousa e de Maria Madalena da Cruz Sousa; A preten-
dente: LAIANE DA SILVA BARBOSA, brasileira, divorciada, nascida aos 11/11/1991, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Alves Barbosa e de Joana da Silva.

O pretendente: ANTONIO GEOVANNY SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/01/1995, pizzaiolo, natural de Trindade - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio Renê dos Santos e de Marinalva Maria da Silva Santos; A preten-
dente: jUCIRLENE MENEZES SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 20/01/1990, 
copeira, natural de Ibirapitanga - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Ademario dos Santos e de Maria Sonia Menezes.

O pretendente: CAIKE DA SILVA MARQUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/12/2000, 
operador de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Carlos de Oliveira Marques e de Maria de Lourdes da Silva; A preten-
dente: GYOVANNA SOUZA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 29/01/2000, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Elton Dias de Oliveira e de Gysele de Souza.

O pretendente: YURI DOS REIS CAMPOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/09/1988, 
comerciante, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Laurindo Ferreira Campos e de Maria dos Reis; A pretendente: PAULA 
ALVES DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 09/10/1990, assistente pedagógica, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Alves 
de Souza e de Joaquina Fernandes da Silva Souza.

O pretendente: RAFAEL DE SA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/12/1994, 
técnico de iluminação, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Rivael Ferreira de Oliveira e de Cleide Evangelista de Sa; A pretendente: 
STEFANI MARTINS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 25/10/1994, recepcionista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sebastião 
Edimar da Silva e de Vilma Souza Santos.

O pretendente: VALESKO FRANCELINO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 22/10/2001, zelador de quadra, natural de Tamboril - CE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Francisco Evaldo do Nascimento e de Vanilda Francelino; A 
pretendente: GIOVANA DA SILVA RICARTE, brasileira, solteira, nascida aos 25/10/2001, 
operadora de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Jose Fabiano Ricarte e de Jocilene Rodrigues da Silva.

O pretendente: ERNESTO MARTINS DE SOUSA jUNIOR, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 17/08/1979, analista de sistemas, natural de Mombaça - CE, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Ernesto Martins de Sousa e de Sad Maria 
Holanda de Sousa; A pretendente: ANTONIA CAVALCANTE DE ANChIêTA, bra-
sileira, solteira, nascida aos 07/06/1974, vendedora, natural de Novo Oriente - CE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Martinho Gomes de Anchiêta e 
de Rita Soares de Anchiêta.

O pretendente: hEBERT SANTOS DE jESUS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
17/11/1977, vidraceiro, natural de Lauro de Freitas - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Eladio Valentim de Jesus e de Carmosina da Hora Santos; A preten-
dente: ADRIANA BOMFIM GOMES, brasileira, divorciada, nascida aos 08/01/1989, 
copeira, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Edson de Lima Gomes e de Nailza Bomfim Gomes.

O pretendente: OBINNA KELVIN NwAEKwEGhI, nigeriano, solteiro, nascido aos 
20/04/1993, vendedor, natural da Nigéria, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Chukwujekwu Nwaekweghi e de Augustina Mbah; A pretendente: CRISTIANE 
NUNES DE MACEDO, brasileira, solteira, nascida aos 26/03/1976, do lar, natural de 
Janaúba - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Aparecido Nunes dos 
Santos e de Ruth Macedo de Carvalho Santos.

O pretendente: MARCOS TOMAZ FARIAS MORORÓ, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/04/1976, barman, natural de Ipu - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Francisco Ferreira de Farias e de Antonia de Maria Farias Mororó; A pretendente: 
VALÉRIA MELO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 04/11/1989, empresária, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Rogerio 
Gomes da Silva e de Josefa Lopes Melo.

O pretendente: jONAS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/05/1997, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Edvaldo Salustiano da Silva e de Cicera Pereira Apolinario Silva; A preten-
dente: DAYANE FERREIRA SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 05/09/1995, 
cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Gilmar Fernandes Santos e de Maria dos Anjos Ferreira Alves Santos.

O pretendente: IORLANDO SIQUEIRA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 22/11/1971, técnico de gestão, natural de Pedra - PE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Miguel dos Santos e de Teresinha Siqueira dos Santos; A 
pretendente: MARIVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
07/01/1987, professora, natural de Bandeira - MG, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Clemente Gonçalves de Oliveira e de Maria Batista Rodrigues dos Santos.

O pretendente: REGINALDO SOUZA PAES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
27/08/1978, auxiliar de pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Antonio Dias Paes e de Maria de Souza Paes; A pretendente: 
ADRIANA DOS SANTOS REGINALDO, brasileira, solteira, nascida aos 13/09/1987, 
oficial de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Mizael Reginaldo e de Ilza dos Santos.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: LUCAS DE jESUS MARQUES, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/06/1998), estado civil solteiro, profissão desenvolvedor 
de software, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fabio 
Ferreira Marques e de Marinalva de Jesus Araujo. A pretendente: NAThALIA CAjÁ 
NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, 
no dia (26/09/1997), estado civil solteira, profissão auxiliar de contabilidade, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Elcio Silva Nogueira e de Maria 
D'Ajuda Erigida Cajá.

O pretendente: CLEBERSON DO CARMO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (26/08/1984), estado civil solteiro, pro-
fissão coordenador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Claudecir Augusto Vieira e de Maria do Carmo Vieira. A pretendente: RENATA 
ALVARENGA ISIDORO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Ma-
tilde - SP, no dia (25/08/1982), estado civil solteira, profissão empresária, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Vicente Isidoro e de 
Benedita Alvarenga Isidoro.

O pretendente: DRAYLTON RIBEIRO DE ARAUjO, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Guarulhos - SP (Registrado neste Subdistrito - Cangaíba), no dia 
(26/03/1976), no estado civil divorciado, profissão gerente administrativo, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ailton Araujo Silva e de 
Rosa Maria Ribeiro de Araujo. A pretendente: ISABELA ChAVES GOMES DE 
ASSIS, de nacionalidade brasileira, nascida em Santos - SP, no dia (28/08/1981), 
estado civil divorciada, profissão assessora de vendas, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Luiz Gomes de Assis e de Elizabeth 
Chaves Gomes de Assis.

O pretendente: RICARDO MAChADO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (02/06/1974), estado civil solteiro, profissão motorista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Melo de Oliveira 
e de Cleusa Machado de Oliveira. A pretendente: FLÁVIA jANAINA SILVA COSTA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Montes Claros - MG (Registrada no Município de 
Espinosa - MG), no dia (19/06/1977), estado civil solteira, profissão assistente social, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Dias da Silva e 
de Lúcia Silva Costa.

O pretendente: RUBILEI ROSA DE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (24/10/1986), estado civil divorciado, profissão 
frentista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sérgio 
Rosa de Medeiros e de Benícia Francisca dos Santos Medeiros. A pretendente: AU-
RILENE CARNEIRO SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Imperatriz - MA, 
no dia (27/10/1988), estado civil solteira, profissão escriturária, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Abdias Machado Silva e de Angela Maria 
Carneiro Silva.

O pretendente: EBERSON DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Guaianases - SP, no dia (27/02/1971), estado civil divorciado, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose 
de Souza e de Maria Mercedes de Souza. A pretendente: CLEIDIANE OLIVEIRA DE 
ARAÚjO, de nacionalidade brasileira, nascida em Mucambo - CE, no dia (14/01/1985), 
estado civil solteira, profissão assistente de oftalmo, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Ximenes de Araújo e de Francisca 
Oliveira da Silva Araújo.

O pretendente: MARCOS VINICIUS SOUZA MARQUES, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (05/09/1994), estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Carlos José Marques e de Ana Maria Souza Santos. A pretendente: ThAIS DA SILVA 
GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (20/01/1998), estado civil solteira, profissão atendente, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geroldo da Silva Guimarães e de Romalia 
da Silva Santana.

O pretendente: VICTOR SOARES DOS ANjOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (22/04/1996), estado civil solteiro, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lelio Marcos 
dos Anjos e de Flavia Cristina Soares dos Anjos. A pretendente: PRISCILLA NEVES 
DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia (07/04/1996), estado civil solteira, profissão arquiteta, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Ribeiro de Santana e de Ivana Alves 
Neves de Santana.

O pretendente: jOÃO BATISTA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em PIA-
TÃ - BA, no dia (31/08/1982), estado civil divorciado, profissão autônomo, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio José Vieira e de Maria 
Evani Vieira. A pretendente: LUCIDALMA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, nascida em Ouro Branco - AL, no dia (26/12/1982), estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
João Gomes da Silva e de Antonia Cecilia da Conceição Silva.

O pretendente: ISRAEL PINTO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido em São 
Paulo - SP (Registrado no Município de Itaquecetuba - SP), no dia (09/04/1997), estado 
civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, 
filho de Amilton Bernaldo Pereira de Souza e de Zildete Rodrigues Pinto. A pretendente: 
DANIELA REGES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha 
de França - SP, no dia (09/12/2000), estado civil solteira, profissão autônoma, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Renato de Souza e de Marinúbia 
Reges Santos de Souza. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta 
Capital onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: PAULO VICTOR SIQUEIRA AURELIANO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (07/10/1991), estado civil 
solteiro, profissão contador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de Antonio Aureliano da Silva e de Susana Duarte Siqueira. A pretendente: 
BRENDA SILVÉRIO, de nacionalidade brasileira, nascida em Suzano - SP, no dia 
(05/06/1998), estado civil divorciada, profissão consultora de atendimento, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Silvério e de Adriana 
de Oliveira Silvério.

O pretendente: ThIAGO SOUSA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, nascido nes-
ta Capital, Tatuapé - SP, no dia (02/08/1992), estado civil solteiro, profissão analista 
infraestrutura de TI, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Osvaldo Soares da Cruz e de Madalena de Sousa Medeiros. A pretendente: LICIANE 
RODRIGUES MATOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, 
no dia (05/08/1988), estado civil solteira, profissão assistente de benefícios, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Raimundo Matos e de 
Dalvanir dos Santos Matos.

O pretendente: jUVENILSON DE SOUSA BRANCO, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Capanema - PA (Registrado no município de Santa Luzia do Pará - PA), no dia 
(20/06/1990), estado civil solteiro, profissão empresario, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vinicio Branco e de Rozangela Marcelina Almeida de 
Sousa. A pretendente: LUCIANA APARECIDA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (21/05/1978), estado civil divorciada, 
profissão administradora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Nilton Pereira Cardoso e de Maria Irene Cardoso.

O pretendente: DAVID SOARES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Jabaquara - SP no dia (04/11/1993), estado civil solteiro, profissão comprador, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Genivaldo da Silva Souza 
e de Maria Soares da Silva Souza. A pretendente: EDUARDA hELENA ROMERO ChAN, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/04/1995), 
estado civil solteira, profissão farmacêutica, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Chan Kan Sang e de Maria Helena Romero Chan. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: RENAN ALMEIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/09/1998), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Claudemir Antonio dos Santos Junior e de Lucimara de Almeida. A pretendente: 
wALÉRIA PEREIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Oeiras - PI, no 
dia (07/03/2001), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Neto Araújo Silva e de Maria 
Marlene Pereira da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
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O papel do CFO na 
prevenção, detecção e 

investigação de fraudes

A sigla CFO, que 
representa no 
universo corporativo 
internacional a figura 
do profissional a 
função de um “Chief 
Financial Officer” 
ou diretor financeiro 
na tradução para o 
português

Um contexto mais 
simplista, é o cargo 
definido como um 

executivo sênior com a de-
vida responsabilidade pelos 
assuntos financeiros de uma 
empresa ou instituição. 
Entretanto, podemos ob-
servar por meio de estudos 
e pesquisas recentes, que a 
função do diretor financeiro 
evolui de forma significativa 
com o passar dos anos. 

No passado, suas funções 
se resumiam a organizar as 
finanças e a contabilidade, 
preparar as demonstrações 
financeiras e adotar uma 
postura mínima de com-
pliance regulatório. Agora, 
o dia a dia dessa profissão 
requer um olhar interno e 
externo da organização e 
isso envolve um conjunto 
de atribuições ligado a orça-
mento, recursos humanos, 
departamento jurídico, 
tecnologia da informação, 
operações e logística, re-
lações com investidores e, 
principalmente, finanças, 
planejamento e controle. 

Mas esta supervisão vai 
além. Pesquisas que estão 
em linha com as novas pers-
pectivas dos diversos seto-
res de indústria apontam 
que, no exercício de suas 
funções, o chamado “novo 
CFO” deve incluir na agenda 
um olhar também cuidadoso 
sobre temas de riscos atuais, 
como a adoção de tecnolo-
gias digitais, a privacidade, 
gestão de identidade e se-
gurança da informação, as 
soluções disruptivas e novas 
tecnologias, assim como as 
ameaças cibernéticas. 

Somado a este cenário, 
outro ponto de preocupação 
ligado ao papel do CFO na 
gestão dos riscos empre-
sariais está relacionado à 
atuação do CFO na preven-
ção, detecção, investigação 
de fraudes e desvios de 
conduta. Uma reflexão que 
podemos promover é se 
compete ao CFO a função de 
aplicar as medidas antifrau-
de, bem como uma atuação 
mais proativa no sentido de 
evitar que esquemas finan-
ceiros e casos de assédio se 
perpetuem. 

Em muitas organizações, 
a segunda e a terceira li-
nhas de defesa estão sob 
responsabilidade do CFO, 
entretanto, muitas vezes 
não temos como afirmar que 
compete única e exclusiva-
mente ao CFO a liderança 
do programa antifraude, 
assim como garantir que os 

erros, as fraudes ou desvios 
de conduta não ocorram. 

Chamamos a atenção para 
o índice de turnover envol-
vendo a função de finanças, 
principalmente para cargos 
de liderança, dentre eles a 
posição de diretor financei-
ro. Em uma análise, ainda 
que preliminar, observamos 
que o tempo médio de um 
CFO na função tem sido de 
três anos, o que pode signi-
ficar o insucesso de organi-
zações em cumprir um ciclo 
completo de diagnóstico, 
desenho, implementação 
e operação de programas 
mais robustos de preven-
ção, detecção e apuração de 
casos de fraudes e desvios 
mais complexos. 

Como forma de auxiliar no 
processo de transformação 
da função de finanças so-
bretudo para os aspectos 
de riscos aqui abordados, 
elencamos algumas ações 
que podem ajudar a compor 
a lista de prioridades e que 
temos chamado de “agenda 
do CFO”. 

As atividades envolvem 
desde a realização de avalia-
ção de riscos e fraudes nos 
processos críticos, imple-
mentação de mecanismos 
para garantir a segregação 
de funções e acessos, ado-
ção de indicadores chave 
com o uso de análises de 
dados, avaliação de riscos 
de integridade e potenciais 
desvios de conduta de 
terceiros e colaboradores, 
assim como o reforço nos 
controles da primeira e 
segunda linha de defesas. 

Esta agenda também deve 
envolver o fortalecimento 
do uso dos canais de cap-
tação das denúncias, mo-
nitoramento dos riscos de 
continuidade de negócios 
- incluindo Cyber, estabe-
lecimento de protocolos 
robustos de apuração de 
denúncias de fraudes e des-
vios de conduta, elaboração 
e comunicação adequadas 
do plano de ações envolven-
do também o ESG junto ao 
Conselho e implementação 
de ações de governança, 
riscos e compliance em linha 
com a agenda regulatória, 
incluindo Privacidade de 
Dados. 

Se por um lado, depen-
dendo do caso, podemos 
encontrar limitações ao 
imputar responsabilidades 
por falhas nos controles 
preventivos e detectivos 
ou que motivaram fraudes 
e desvios, por outro o CFO, 
diretor financeiro e equipe 
sob sua gestão, deve exercer 
um papel fundamental na 
aderência aos programas 
de governança, gestão de 
riscos e compliance bem 
como na manutenção do 
ambiente de controles in-
ternos adequado. 

(*) - É diretor executivo 
e líder das práticas de forense 
investigativo e computacional, 
auditoria interna e consultoria 

financeira da ICTS Protiviti. 

Antonio Gesteira (*)

São Paulo, terça-feira, 13 de abril de 2021 9
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Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ativo Notas           2020           2019
Ativo Circulante   49.602.775   46.879.393
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 10.757.753 11.666.563
Contas a Receber 4 10.380.837 9.118.919
Estoques 5 19.046.489 16.520.280
Tributos a Recuperar 6 6.264.049 5.476.434
Adiantamentos a Fornecedores 2.788.780 3.734.787
Créditos Diversos 7 364.867 362.410
Ativo não Circulante   54.297.254   56.489.181
Outros Créditos 215.910 203.731
Imobilizado Líquido 9 9.097.635 10.403.330
Intangível 9   44.983.709   45.882.120

Total do Ativo 103.900.029 103.368.574

Passivo e Patrimônio Líquido Notas           2020           2019
Passivo Circulante   27.754.775   27.880.345
Fornecedores 2.832.593 3.166.485
Empréstimos e Financiamentos 10 3.372.454 496.814
Obrigações Trabalhistas 11 833.436 1.038.617
Obrigações Tributárias 12 1.110.701 2.154.267
Provisões Trabalhistas 13 2.660.589 2.739.676
Adiantamentos de Clientes 14 15.452.483 16.388.894
Outras Obrigações 1.492.519 1.895.592
Passivo não Circulante   28.614.219   26.215.284
Fornecedores 300.272 936.001
Empréstimos e Financiamentos 10 3.265 -
Débitos com Pessoas Ligadas 15 8.800.000 9.300.000
Provisão para Perdas nos Investimentos 8 3.895.574 1.551.207
Provisão para Contingências 19 975.180 85.740
Impostos Diferidos 21 14.118.926 14.342.336
Provisão para Garantias 521.002 -
Patrimônio Líquido   47.531.035   49.272.945
Capital Social 16 3.032.000 3.032.000
Reserva Legal 606.400 606.400
Reserva de Incentivos Fiscais 17 12.868.982 12.868.982
Reserva de Lucros 18 3.925.713 5.188.047
Ajuste de Avaliação Patrimonial   27.097.940   27.577.516
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 103.900.029 103.368.574

Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12 - (Em Reais)
Notas           2020           2019

Receita Bruta de Vendas 96.263.609 143.357.660
Impostos Incidentes e
  Devolução de Vendas  (13.190.907)  (23.231.307)
Receita Líquida de Vendas 83.072.702 120.126.353
Custo dos Produtos Vendidos (66.722.024) (89.722.436)
Lucro Bruto 16.350.678 30.403.917
Receitas (Despesas) Operacionais:
Despesas Administrativas (12.063.899) (11.807.320)
Despesas Comerciais (2.007.064) (4.400.390)
Despesas Tributárias      (242.727)      (279.898)
Soma das Despesas Operacionais (14.313.690) (16.487.608)
Ebitda 2.036.988 13.916.309
Despesas com Depreciação (852.562) (3.037.105)
Outras Receitas/Despesas Operacionais (61.554) (139.045)
Receitas Financeiras 1.056.997 1.794.342
Despesas Financeiras   (2.944.011)   (5.004.137)
Lucro (Prejuizo) Antes dos Tributos (764.142) 7.530.364
Provisão Impostos correntes 21 (1.201.178) (2.659.443)
Provisão Impostos Diferidos 21       378.600       217.381
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (1.586.720) 5.088.302

PRODAPRODAPRODAPRODAPRODATTTTTA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/A
CNPJ: 05.535.694/0001-85

Demonstrações Financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ajuste de Reserva de Total do

Capital Reserva Avaliação Incentivos Reserva Lucros Patrimônio Resultado
     Social     Legal Patrimonial      Fiscais   de Lucros Acumulados       Líquido      Abrangente

Saldo em 31/12/2018 (Reapresentado) 3.032.000  376.454  28.023.516   8.083.494   4.669.179                 -  44.184.643        7.367.283
(-) Realização do Custo Atribuído - - (692.900) - - 692.900 - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuido - - 246.900 - - (246.900) - -
Lucro do Exercício - - - - - 5.088.302 5.088.302 5.088.302
Constituição da Reserva Legal - 229.946 - - (229.946) - - -
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais - - - 4.785.488 - (4.785.488) - -
Constituição da Reserva de Retençao de Lucros - - - - 748.814 (748.814) - -
Resultado Abrangente Total - 229.946 (446.000) 4.785.488 518.868 - 5.088.302 5.088.302
Distribuição de Lucro - - - - - - - -
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - - -
Saldo em 31/12/2019 3.032.000  606.400  27.577.516 12.868.982   5.188.047                 -  49.272.945       12.455.585
(-) Realização do Custo Atribuído - - (706.400) - - 706.400 - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuido - - 226.824 - - (226.824) - -
Prejuizo do Exercício - - - - - (1.586.720) (1.586.720) (1.586.720)
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais - - - - - -
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - - (155.190) (155.190) (155.190)
Resultado Abrangente Total - - (479.576) - - (1.262.334) (1.741.910) (1.586.720)
Distribuição de Lucro - - - - - - - -
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - - -
Saldo em 31/12/2020 3.032.000  606.400  27.097.940 12.868.982   5.188.047    (1.262.334)  47.531.035       10.868.865

1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada no ano de 2003 e
desde sua fundação, operando no segmento de industrialização por con-
ta própria ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação,
vendas e locação de equipamentos direcionados ao sistema de
bilhetagem eletrônica, desenvolvimento de programas operacionais
(software), licenciamento ou cessão de direito de uso de software, na
prestação de serviços de assistência técnica e na instalação de equipa-
mentos. A Companhia desde sua fundação possui alta concentração das
vendas direcionada para clientes do mercado público de transportes. Em
10 de fevereiro de 2014 através da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas
para Transformação de Tipo Societário para Sociedade Anônima a
Prodata Mobility Brasil Ltda. passou a ser denominada de Prodata
Mobility Brasil S/A. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1.
Base de Apresentação: As demonstrações contábeis da Companhia em
31 de dezembro de 2020 e 2019 foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições conti-
das na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alteradas pelas
Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, e nos pronunciamentos, nas orientações
e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores. 2.2. Principais Prá-
ticas Contábeis Adotadas: São as seguintes as práticas adotadas para
elaboração destas demonstrações contábeis: 2.2.1. Estimativas Contá-
beis: A elaboração de demonstrações contábeis requer que a Administra-
ção use de julgamento na determinação e registro de estimativas contá-
beis, revisando-as anualmente. Os ativos e passivos significativos sujei-
tos a estas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo
imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, obsolescên-
cia de estoques e para contingências. A liquidação das transações en-
volvendo estas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos
estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determi-
nação. 2.2.2. Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem caixa e equivalen-
tes de caixa os saldos positivos em conta movimento, aplicações finan-
ceiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de
seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalen-
tes de caixa são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor
justo por meio do resultado”. 2.2.3. Estoques: Foram avaliados pelo cus-
to médio de aquisição excluídos os impostos, com custo não superior ao
valor de mercado ou realização. 2.2.4. Tributos a Recuperar: Os valores
retidos e não compensados de exercícios anteriores encontram-se regis-
trados pelo seu valor original sem qualquer atualização. 2.2.5. Imobiliza-
do Líquido: É registrado pelo custo de aquisição, deduzido das respec-
tivas depreciações acumuladas. As depreciações são computadas pelo
método linear, de acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa nº
9, estando sujeitos à análise sobre sua recuperabilidade. 2.2.6. Outros
Ativos e Passivos (Circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhe-
cido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo
ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido
no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável
que um recurso econômico e já requerido para liquidá-lo. São acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações mone-
tárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos
são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação
é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são de-
monstrados como não circulantes. 2.2.7. Imposto de Renda e Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido: A provisão para imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido foi constituída de acordo com a
legislação vigente. A contabilização destas provisões ocorreu no passivo
circulante, já sendo considerada a compensação pelos valores retidos de
imposto de renda na fonte sobre aplicações financeiras e das antecipa-
ções efetuadas nos exercícios. O imposto diferido é reconhecido com
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e
passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para
fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se
espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem,
baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decre-
tadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. 2.2.8.
Mudança nas Políticas Contábeis e Divulgações - Novos Pronuncia-
mentos Contábeis: CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente,
corresponde ao IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers. Essa
norma apresentada na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) e das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) Técnica Geral
(TG) 47 entrou em vigor a partir de janeiro de 2018. CPC 48 - Instrumentos
Financeiros corresponde ao IFRS 9 - Financial Instruments. Essa norma
apresentada na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e
das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) Técnica Geral (TG) 48
entrou em vigor a partir de janeiro de 2018. A partir da adoção dessa
norma, houve mudança no reconhecimento da metodologia e cálculo de
Provisões para Devedores Duvidosos (PDD). Anteriormente era relacio-
nado a créditos duvidosos e agora passa a ser relacionado a um conceito
mais amplo de ativos financeiros. Os ativos financeiros também estarão
relacionados a eventuais dificuldades relacionadas com sua recuperação
de crédito e o CPC 48 determinará a forma de mensuração e reconhecimen-
tos dessas questões. IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento
Mercantil. Essa norma substituiu o CPC 06(R1) / IAS 17 - Operações de
arrendamento mercantil, elimina a distinção entre arrendamentos operacio-
nais e arrendamentos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2019; exige o
reconhecimento de um ativo (o direito de usar o item arrendado) e de um
passivo financeiro relativo aos pagamentos de aluguéis futuros desconta-

dos a valor presente para praticamente todos os contratos de arrendamen-
to. Despesas com arrendamento operacional são substituídas por despe-
sas de depreciação relacionadas ao direito de uso e despesas de juros
relacionadas ao passivo de arrendamento. A empresa observou as mudan-
ças trazidas e procedeu com adoção ao CPC 47 - Receitas de Contrato com
Cliente e CPC 48 Instrumentos Financeiros. No tocante ao IFRS 16/CPC 06
(R2) - Operações de Arrendamento Mercantil não há operações relevantes
na sua aplicação no Balanço Patrimonial de 31/12/2019.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa          2020          2019
Caixa 6.877 7.512
Bancos Contas Movimentos 2.027.813 5.106.851
Aplicações Financeiras 8.723.063 6.552.200
Total 10.757.753 11.666.563
4. Contas a Receber          2020          2019
Clientes Nacionais 8.848.323 5.559.951
Clientes Estrangeiros 1.852.685 3.840.996
Outros Contas a Receber 859 -
(-) Provisão para Devedores Duvidosos (321.030) (282.028)
Total 10.380.837 9.118.919
5. Estoques          2020          2019
Matéria Prima 14.250.508 13.639.070
Estoques em Terceiros 2.390.571 2.230.391
Mercadorias Importadas 1.596.104 354.297
Outros Estoques 809.306 296.522
Total 19.046.489 16.520.280
6. Tributos a Recuperar          2020          2019
PIS Retido a Recuperar 17.794 13.738
ICMS a Recuperar 531.969 427.446
IPI a Recuperar 993.380 831.039
COFINS Retida a Recuperar 82.205 63.461
CSLL Retida a Recuperar 464.013 246.427
Imposto Renda Retido na Fonte 1.342.644 1.302.298
Outros Impostos a Compensar 1.705.470 1.782.050
Saldo Negativo de CSLL 363.458 130.464
Saldo Negativo de IRPJ 763.116 679.511
Total 6.264.049 5.476.434
7. Credores Diversos          2020          2019
Créditos a Funcionários 172.825 33.958
Despesa do Exercício Seguinte 191.175 328.452
Outros Credores 867 -
Total 364.867 362.410
8. Investimentos: Provisão para Perdas          2020          2019
APB Prodata Colômbia (a) (3.895.574) (1.551.207)
Total (3.895.574) (1.551.207)
(a) Participação Controlada APB Prodata Colômbia

         2020          2019
Patrimônio Líquido da Controlada em Reais (3.895.574) (1.551.207)
Provisão para Perdas nos Investimentos (3.895.574) (1.551.207)
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Provisão para Perdas nos Investimentos (3.895.574) (1.551.207)
9. Imobilizado líquido                                            2020          2019

Imobi- Imobi-
Vida útil   Depre- lizado lizado

Descrição        anos        Custo      ciação      Líquido      Líquido
Imóveis 20 6.326.488 2.512.898 3.813.590 4.129.914
Instalações 10 12.069 2.447 9.622 3.537
Benfeitorias Imóveis
  de Terceiros 10 88.392 58.506 29.886 64.734
Máquinas e
  Equipamentos 2 a 13 2.981.171 2.448.710 532.461 822.843
Móveis e Utensílios 10 1.491.676 596.850 894.826 928.229
Veículos 8 a 10 374.715 127.634 247.081 343.559
Equipamentos de
  Informática 1 a 11 5.427.409 4.283.699 1.143.710 1.346.574
Equipamentos em
  Poder Terceiros 5 23.047.254 20.620.795 2.426.459 2.763.940
Imobilizado 39.749.174 30.651.539 9.097.635 10.403.330
Intangível 1 a 6 55.360.965 10.377.256 44.983.709 45.882.120
Total 95.110.139 41.028.795 54.081.344 56.285.450
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG 27
e na Resolução CFC n°1.263/09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação sobre
a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propriedade
para Investimento, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo
de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depre-
ciação. Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expectativa de
utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem
como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores
com ativos semelhantes e com base em avaliações realizadas por avaliado-
res independentes externos, concomitantemente apurou o valor justo des-
ses ativos para a determinação do custo atribuído e concluiu também o le-
vantamento patrimonial físico destes ativos. No caso dos Softwares a em-
presa optou mensurar o valor justo com base em avaliações realizadas por
avaliadores independentes externos, utilizando como técnica valor presente
de fluxos de caixa futuros esperado para estes ativos.
10. Empréstimos e Financiamentos          2020          2019
Capital de Giro 3.352.866 485.801
Leasing 19.588 11.013
Passivo Circulante 3.372.454 496.814
Leasing 3.265 -
Passivo Não Circulante 3.265 -
Total 3.375.719 496.814

11. Obrigações Trabalhistas          2020          2019
Salários a Pagar - 1.678
Empréstimos Consignados a Pagar 56 65.561
INSS a Pagar 37.957 523.519
FGTS a Pagar 418.907 180.693
IRRF de Funcionários 146.119 263.072
Imposto Sindical de Funcionários 217.671 2.041
Processos Trabalhistas a Pagar 2.125 -
Contribuição Assistencial de Funcionários 10.601 2.053
Total 833.436 1.038.617
12. Obrigações Tributárias          2020          2019
IRPJ a Recolher - 384.724
CSLL a Recolher - 30.323
PIS a Recolher 52.128 141.047
COFINS a Recolher 242.569 650.722
ISS a Recolher 165.261 266.904
ICMS A Recolher 389.790 494.051
IPI a Recolher 146.650 71.588
Outras Obrigações a Recolher 114.303 114.908
Total 1.110.701 2.154.267
13. Provisões Trabalhistas          2020          2019
Provisão para Férias e Encargos 2.660.589 2.739.676
Total 2.660.589 2.739.676
14. Adiantamento de Clientes          2020          2019
Adiantamentos de Clientes Nacionais 11.773.926 9.539.321
Adiantamentos de Clientes Estrangeiros 3.645.903 6.773.530
Venda para Entrega Futura 32.020 73.325
Devolução de Vendas 634 2.718
Total 15.452.483 16.388.894
15. Débitos com Pessoas Ligadas          2020          2019
APB Automação S/A 5.000.000 5.000.000
Louvain Empreendimentos e Participações S/A 1.575.000 1.900.000
ASTC Sistemas de Automação Ltda. 675.000 650.000
Antinos S/A 1.482.376 1.682.376
AP Trans International 67.624 67.624
Total de Lucros a Distribuir 8.800.000 9.300.000
Total de Débitos com Pessoas Ligadas 8.800.000 9.300.000
16. Patrimônio Líquido: Capital Social: O capital social subscrito e
totalmente integralizado é de R$ 3.032.000, constituído por 3.032.000
cotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada. 17. Reserva de Incentivos
Fiscais: A Prodata Mobility Brasil S/A no exercício de 2014 foi habili-
tada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação provisoriamen-
te na data de 28 de abril de 2014 e de forma definitiva na data de 08
de dezembro de 2014 a utilização dos benefícios fiscais de que trata
a Nova Lei da Informática nº 13.969 de 26 de dezembro de 2019 (an-
tiga lei da informática nº. 8.248/1991), obtendo assim a redução de
80% do IPI e alíquota máxima de 12% do ICMS. Tendo acumulado em
2020 o montante de R$ 13.890.873, e gerado no exercício de 2020
receitas de incentivos fiscais no total de R$ 1.021.891, nos quais não
foram destinados para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais devi-
do ao prejuízo apresentado pela companhia, ficando pendente de
constituição a partir de lucros futuros. 18. Reserva de Lucros: Forma-
do pela soma dos saldos dos resultados apurados em períodos ante-
riores, conforme demonstrado nas Demonstrações das Mutações do
Patrimônio Líquido. Os lucros registrados nesta conta contábil encon-
tram-se livres de impostos. 19. Provisão para Contingências: A Com-
panhia possui processos em andamento de natureza trabalhista. As
respectivas provisões para contingências são constituídas conside-
rando a estimativa feita pelos assessores jurídicos para os processos
cuja probabilidade de perda for considerada como provável. Em 2020
foi contabilizado na conta de provisão para contingências trabalhistas
e fiscais de R$ 2.290 relativo a ações com perda provável, já iniciados
os processos de liquidações. Além disso há provisões fiscais para
processos no qual a companhia é autora no montante de R$ 972.890,
referente ao Pis/Cofins. Dos processos em curso, cuja avaliação dos
assessores jurídicos aponta como probabilidade de perda possível, a
Companhia tem a seguinte estimativa:
Natureza             R$
Trabalhista 332.254
Total 332.254
20. Tributos sobre o Lucro
Passivo Circulante          2020          2019
Provisão IRPJ - 384.724
Provisão CSLL - 30.323
Passivo Não Circulante - 415.047
Impostos Diferidos - Custo Atribuído 13.959.545 14.231.945
Impostos Diferidos - Revisão Vida útil 159.381 110.391
Total Passivo Não Circulante 14.118.926 14.342.336
Resultado
Total Provisão IRPJ/CSSL Corrente (1.201.178) (2.659.443)
Total Provisão IRPJ/CSSL Diferidos 378.600 217.381

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em Reais)

Das atividades operacionais          2020          2019
Lucro líquido (Prejuízo) (1.586.720) 5.088.302
Ajustes para conciliar o resultado
Pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 4.415.331 6.699.841
Provisão para perdas com investimento 2.344.367 (234.641)
Venda de Imobilizado 61.499 276.830
Ajuste de exercicios anteriores (155.190) -
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber (1.261.918) 3.041.740
Estoques (2.526.209) (2.468.155)
Tributos a recuperar (787.615) (665.553)
Créditos diversos (14.636) 144.138
Adiantamentos a fornecedores 946.007 (718.944)
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores (969.621) (944.777)
Obrigações trabalhistas e tributárias (1.248.747) (148.067)
Impostos diferidos (223.410) (217.381)
Outros passivos 407.281 2.429.715
Adiantamento de clientes (936.411) 5.407.160
Provisão para Garantia     521.002               -
Caixa proveniente das operações (1.014.990) 17.690.208
Caixa líquido das atividades operacionais (1.014.990) 17.690.208
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado (3.171.136) (2.787.957)
Acréscimo de intangível     898.411  (2.935.920)
Caixa líquido das atividades de investimento (2.272.725) (5.723.877)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capitação de empréstimos 2.878.905 (5.853.982)
Caixa líquido das atividades de financiamentos 2.878.905 (5.853.982)
Contas a pagar para partes relacionadas    (500.000)    (700.000)
Caixa líquido das atividades de financiamento    (500.000)    (700.000)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (908.810) 5.412.349
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 11.666.563 6.254.214
No fim do exercício 10.757.753 11.666.563
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (908.810) 5.412.349

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Valores Expressos em Reais)

 São Paulo, 19 de Março de 2021.                              João Ronco Junior - Diretor Presidente                              Ronaldo de Paiva - Diretor                              Ulisses da Silva Pedretti - CRC-1SP- 289611/O-6

Essa nova funcionalidade 
está sendo oferecida 
aos usuários para pro-

porcionar maior comodidade e 
facilidade em suas transações 
financeiras, e aprimorando ainda 
mais a segurança da ferramenta. 

Em maio começará a fun-
cionar o Pix Cobrança, que 
permitirá cobranças com 
vencimentos em datas fu-
turas, com a inclusão do 
cálculo de juros, multas e 
descontos em pagamentos. 
“O Pix trouxe inovação para 
o sistema financeiro e maior 
conveniência para milhões 
de brasileiros em suas opera-
ções financeiras, a exemplo 
de outras ferramentas, como 
mobile banking, tokenização 
e internet banking. 

Os bancos estão, e sempre 
estiveram, em constante 
processo de preparação para 
se adequar às inovações tec-
nológicas e regulatórias, e por 
isso, estamos na vanguarda 
tecnológica neste setor no 
mundo”, afirma Isaac Sidney, 
presidente da Febraban. Com 
a nova ferramenta, os pedidos 
de redução de limites são aca-

O Pix trouxe inovação para o sistema financeiro e maior 
conveniência para milhões de brasileiros.

Pix permite ajustar limites para 
transações financeiras

Desde o início de abril, os clientes das instituições financeiras participantes do Pix já podem controlar o 
limite dos recursos que usarão em suas transações e optar pela redução ou aumento do valor disponível 
para transferências e pagamentos

segurança da transação. O 
Pix, assim como outros meios 
eletrônicos, tem transações 
integralmente rastreáveis. 

O tempo adicional para aná-
lise de um pagamento suspeito 
também é usado para confir-
mação ativa com o cliente ou 
checagens adicionais de segu-
rança para as transações fora 
do padrão de transferência do 
cliente. Operações que forem 
detectadas pelos bancos como 
realizadas fora do padrão do 
cliente podem demorar até 30 
minutos para serem liberadas, 
e até uma hora, no caso de 
operações feitas nos finais de 
semana ou em horário não útil 
(das 20h às 6h). 

De acordo com o Banco Cen-
tral, em 14 de maio começará a 
funcionar o Pix Cobrança, que 
permitirá o recebimento de 
pagamentos com informações 
adicionais à cobrança. Com 
a nova funcionalidade, será 
permitido fazer cobranças 
com vencimentos em datas 
futuras, e será possível incluir 
o cálculo de juros, multas e 
descontos em pagamentos. 
Fonte: febraban.org.br. 
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tados instantaneamente pelas 
instituições participantes. 

Nas solicitações feitas pe-
los clientes para aumentar o 
limite dentro do horário útil 
bancário (das 6h às 20h), as 
instituições terão até uma 
hora para avaliação e resposta. 
Nos pedidos de elevação de 
limite feitos fora do horário útil 
(das 20h às 6h), as instituições 
poderão responder à solicita-
ção ao longo da próxima hora 
útil subsequente. Atualmente, 
o limite máximo oferecido pe-
los participantes do Pix para 

transações dentro do horário 
útil é igual ao existente para 
transações via TED. Fora do 
horário útil segue o limite de 
compra disponibilizado para 
o cartão de débito. 

Somado a todo aparato, as 
instituições financeiras tam-
bém lidam com informações 
de histórico do cliente e outras 
de segurança do próprio ecos-
sistema Pix para aprovarem as 
transações, como mensageria 
criptografada, autenticação 
biométrica, tokenização e to-
dos os meios disponíveis para 

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confiança, ou ligue para
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  22.371.245,94 9.690.780,25
Caixa e Equivalentes de Caixa  19.841.302,42 538.984,26
Imóveis a Venda  2.500.000,00 9.140.866,00
Tributos a Recuperar  29.943,52 10.929,99
Não Circulante  26.686.419,01 22.827.827,87
Créditos com Pessoas Ligadas  23.950.694,74 20.092.103,60
Outros Créditos a Receber  902.700,00 902.700,00
Investimentos p/ Iniciativa Própria  1.833.024,27 1.833.024,27
Total do Ativo  49.057.664,95 32.518.608,12

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  623.498,23 600.201,70
Obrigações Tributárias  40.273,00 201,70
Adiantamento de Clientes  583.225,23 600.000,00
Não Circulante  1.630.991,49 752.458,62
Créditos de Pessoas Ligadas  878.532,87 -
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  752.458,62 752.458,62
Patrimônio Liquido  46.803.175,23 31.165.947,80
Capital Social  21.745.993,00 21.745.993,00
Reservas de Lucros  25.057.182,23 9.419.954,80
Total do Passivo  49.057.664,95 32.518.608,12

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020
Receita Operacional Bruta  2020/R$ 2019/R$
Receita Atividade Imobiliárias Vendidas  23.874.474,72 -
(-) Impostos e deduções s/Vendas  871.418,33 -
Receita Operacional Líquida  23.003.056,39 -
(-) Custo Atividades Imobiliárias Vendidas  6.640.866,00 -
Lucro Bruto  16.362.190,39 -
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  71.085,04 9.538,07

  2020/R$ 2019/R$
Impostos e Taxas  122.063,75 68.323,05
Lucro / Prejuízo Operacional  16.169.041,60 (77.861,12)
Resultado Financeiro  273.151,35 269.143,18
Lucro Antes dos Efeitos Fiscais  16.442.192,95 191.282,06
Imposto de Renda e Contribuição Social  804.965,52 129.842,31
Lucro Líquido do Exercício  15.637.227,43 61.439,75
Lucro Liquido por Ação  0,719085 0,002825

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  2020/R$ 2019/R$
Lucro Líquido do exercício  15.637.227,43 61.439,75
Lucro Líquido Ajustado  15.637.227,43 61.439,75
Redução (Aumento) de contas do ativo
Imóveis a Venda  6.640.866,00 -
Tributos a Recuperar  (19.013,53) 1.948,78
Aumento (Redução) de contas do passivo
Obrigações Tributarias  40.071,30 (1.582,13)
Adiantamento de Clientes  (16.774,77) 600.000,00
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  22.282.376,43 661.806,40
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
(Aumento) Redução Empréstimos 
 e Adiantamentos  (2.980.058,27) (1.135.211,28)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  (2.980.058,27) (1.135.211,28)
Fluxo de caixa do exercício  19.302.318,16 (473.404,88)
Saldo no Início do exercício  538.984,26 1.012.389,14
Saldo no final do exercício  19.841.302,42 538.984,26
Fluxo de caixa do exercício  19.302.318,16 (473.404,88)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2020

Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 13 de março de 2021.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME em concordância com as Leis nº 6.404/76, Lei 11.638/2007 e Lei 
11.941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos Bancário (R$1,00 em 2020 e R$1,00 em 2019), aplicações financeiras (R$19.841.301,12 A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido
  Capital Social Reserva de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2018  21.745.993,00 8.800.900,98 557.614,07 31.104.508,05
Resultado do Exercício   58.367,76 3.071,99 61.439,75
Em 31/12/2019  21.745.993,00 8.859.268,74 560.686,06 31.165.947,80
Resultado do Exercício   14.855.366,06 781.861,37 15.637.227,43
Em 31/12/2020  21.745.993,00 23.714.634,80 1.342.547,43 46.803.175,23

em 2020 e R$ 538.983,26 em 2019). 3- Outros ativos e passivos circulantes 
e não circulante: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos). 4- 
As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de com-
petência. 5- O Capital Social é de R$ 21.745.993,00 totalmente integralizado 
e representado por 21.745.993 ações ordinárias no valor de R$ 1,00 cada 
uma. 6- O imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com 
base no lucro presumido.

Nenufares Participações Sociedade Anônima - CNPJ: 00.399.015/0001-74

Para começar qualquer pro-
jeto novo é preciso uma razão. 
Algo que justifique seu empe-
nho, seus esforços e que possa 
te levantar quando o fracasso, 
porventura, surgir. Pode pare-
cer simples ter esse objetivo 
em mente, mas como já dizia o 
empresário e palestrante moti-
vacional T. Harv Eker, “a razão 
número um para a maioria das 
pessoas não conseguirem o que 
querem é não saber o que que-
rem. Ricos sabem claramente 
que querem dinheiro”.  E você, 
sabe o que quer?

“Não interessa qual é o por-
quê que te faz levantar cedo 

Os gastos globais em tecnologia da informação aumentaram 5% 
em média durante os primeiros meses da pandemia.

Outros 14% afirma-
ram que questões de 
segurança e priva-

cidade precisaram de mais 
recursos. Já para 13%, as 
ações relacionadas à auto-
mação foram as que mais 
receberam investimento 
durante este período. 

A pesquisa contou com 
a participação de mais 
de 370 líderes da área de 
tecnologia, com represen-
tantes do Brasil (49%), 
Argentina (16%), Colômbia 
(8%), Uruguai (8%), Peru 
(8%), Bolívia, Equador e 
Paraguai (4%), Chile (3%) 
e Venezuela (2%).  Segun-
do o levantamento, para 
os CIOs sul-americanos, 
os principais problemas 
que as empresas buscam 
resolver no segmento de 
tecnologia, após o início 
da crise sanitária, estão 
relacionados à melhoria 
na eficiência operacional 
(21%), no aprimoramento 
do engajamento do cliente 
(14%) e na implementação 
de um desempenho tecno-

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Infraestrutura em tecnologia 
demandou investimento na pandemia

De acordo com a pesquisa CIO Survey 2020, recorte América do Sul, produzido pela KPMG, para 
17% dos entrevistados a área de infraestrutura foi a que teve mais investimento em tecnologia para 
enfrentar a pandemia

O estudo também aponta 
que 54% dos CIOs sul-ame-
ricanos haviam garantido 
que antes da pandemia, era 
esperado um novo aumen-
to nos investimentos em 
tecnologia das empresas. 
Entretanto, esse número 
caiu para 43% com os im-
pactos da Covid-19 no setor. 
Conforme a pesquisa, essa 
queda está relacionada à 
mudança de abordagem 
que a maioria das empresas 
precisou adotar para atingir 
os objetivos de curto prazo 
frente à crise. 

“Em termos gerais, essa 
mudança significou um cres-
cimento não planejado e sem 
precedentes nos gastos com 
ativos tecnológicos, nos âm-
bitos regional e global. Além 
disso, precisa-se ressaltar 
que, com base nas respostas 
do CIOs entrevistados, os 
gastos globais em tecnologia 
da informação aumentaram 
5% em média durante os 
primeiros meses da pande-
mia”, explica. Fonte: (kpmg.
com.br). 
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lógico estável e consistente 
(12%). 

Já antes da pandemia, os 
líderes da área de tecnologia 
da América do Sul também 
indicaram como principal 
adversidade a melhoria da 
eficiência operacional (23%). 
Já o engajamento do cliente 
se manteve em segundo lugar 
(14%), junto com o desenvol-
vimento de novos produtos e 
serviços (14%). 

“Embora a eficiência ope-
racional continue sendo 

o principal objetivo a ser 
atingido, as melhorias des-
tinadas a aumentar a segu-
rança e a confiança, seja do 
cliente com a marca, seja dos 
funcionários com a organiza-
ção, subiram vários degraus 
entre as novas prioridades, 
deixando para trás aspectos 
como desenvolvimento de 
novos produtos e serviços”, 
explica o sócio-líder de tec-
nologia, mídia e telecomuni-
cações da KPMG na América 
do Sul, Luis Motta. 

Hábitos: como o desenvolvimento pessoal 
pode levar ao progresso

todos os dias, ir trabalhar e 
enfrentar os desafios que você 
enfrenta, mas tê-lo sempre em 
mente transforma os problemas 
em propósito”, afirma o consul-
tor financeiro César Karam, do 
Canal do Karam no Youtube. 
Segundo o especialista e co-
nhecedor da Bolsa de Valores, 
é fundamental aprimorar o 
desenvolvimento pessoal para 
alcançar as metas, sobretudo 
quando essas envolvem dinhei-
ro e acúmulo de riquezas.

“Não é só conhecer a dinâmi-
ca do mercado financeiro, mas 
entender o que você almeja 
ao investir em determinadas 

ações, o que espera conseguir 
com elas e quão preparado 
você está, caso algo não saia 
como esperado”, comenta. Para 
ajudar a esclarecer um pouco 
mais sobre os objetivos, Karam 
elencou três exercícios para se 
fazer em casa e aplicar na vida. 
Confira!

1) Quadro dos sonhos - 
“Coloque as coisas que você 
quer ter no futuro em um qua-
dro. Coisas materiais, coisas 
não materiais, tudo de maneira 
visível, como gravuras, fotogra-
fias, objetos e colagens. Se eu 
quero ter uma casa própria, 
então eu coloco uma foto dessa 

casa que almejo. Se meu objeti-
vo é ajudar crianças na África, 
faço o mesmo: imprimo uma 
imagem, coloco no quadro. Isso 
tudo ajuda a visualizar melhor 
os objetivos.”

2) Defina seu porquê - 
“Com uma frase bem clara, 
bem cristalina, defina: o que 
eu quero? Não é uma atividade 
para se fazer em cinco minutos, 
talvez leve dias para entender 
qual é seu real objetivo de vida. 
Isso é tão sério que está até na 
Bíblia: ‘onde está teu coração, 
ali está o teu tesouro’. Com esse 
objetivo em mente, é mais fácil 
se organizar para atingi-lo.”

3) Tenha hábitos - “É pre-
ciso transformar seus sonhos 
em ações. De que maneira? 
Criando hábitos que propiciem 
tudo isso: praticando esportes, 
fazendo afirmações, meditação, 
oração, leitura, escutar audio-
book,  escrever diário, estudar 
algo novo, aprender sobre a 
bolsa de valores, entender 
como é possível ganhar dinheiro 
passivo, etc. 

O fundamental é ter um há-
bito angular, ou seja, um hábito 
que se expanda para outros. No 
meu caso, meu hábito é acordar 
cedo, e, através dele, eu expan-
do para outros: levanto cedo, 
faço uma oração, depois me 
exercito, na sequência começo 
a trabalhar, e por aí vai, é uma 
cadeia”.

Foi com imenso 
prazer que aceitei 
dar vida à coluna 
Integridade e 
Ética, que terá 
destaque aqui, no 
Jornal Empresas 
& Negócios, todas 
as terças-feiras, 
com o propósito de 
engajar leitores, 
empreendedores, 
empresários e 
colaboradores nesta 
reflexão sobre esse 
tema essencial 
para empresas e 
sociedade, seja 
na esfera pública 
ou privada, e 
principalmente, 
naquela que 
compete a todos nós, 
a da cidadania. 

Quero que esse 
espaço também 
seja seu, e que 

se sinta à vontade para 
compartilhar suas con-
siderações sobre o que 
é ser ético e íntegro 
no mundo de hoje, de 
forma que possamos 
todos contribuir, cada 
qual em nosso pequeno 
espaço, para tornar o 
todo melhor, a cada dia. 

Mas de que integri-
dade e ética estamos 
falando, afinal? 

Da integridade e da 
ética em todas as suas 
possibilidades: a da 
moral, do comporta-
mento, do respeito, das 
atitudes, da conduta, da 
conformidade com leis, 
códigos, políticas, pro-
cedimentos, controles 
e do policiamento para 
salvaguardar a dignida-
de social, a honra nos 
negócios, o respeito ao 
meio ambiente, e acima 
de tudo, às pessoas.

Particularmente no 
âmbito empresarial, 
a ética está ligada à 
legitimidade da em-
presa, do seu direito 
de operar respeitando 
os princípios e valores 
que regem a sociedade, 
afinal, nós, cidadãos, 
esperamos mais das 
organizações do que 
a oferta de empregos, 
produtos e serviços. Es-
peramos um comporta-
mento moral e íntegro, 
aliado à sua respon-
sabilidade social, um 
propósito verdadeiro 
de valor, através do qual 
a competitividade não 
se torne exacerbada, 
tornando-se um fim 
em si mesma, ferindo 
direitos de trabalha-
dores, concorrentes, 
consumidores, entre 
outros.

Tomemos como exem-
plo os casos recentes de 
vazamentos de dados de 
milhares de indivíduos 
e empresas ocorridos 
no Brasil e no mundo. 
Mesmo após a entrada 
em vigor de leis que 
regulamentam a prote-
ção de dados privados, 
como a LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados) 

aqui no país, e a GDPR 
(General Data Protec-
tion Rule) na Europa 
e nos Estados Unidos, 
ainda não foi esclareci-
do, pelos órgãos públi-
cos, que medidas serão 
tomadas para corrigir 
problemas e responsa-
bilizar empresas pelos 
vazamentos, de forma 
clara e transparente 
para o público.

No que diz respeito 
a dados privados es-
pecificamente, além 
do respeito à lei, deve 
haver, sobretudo, uma 
preocupação ética por 
parte das instituições 
quanto à legitimidade 
de propósito quanto 
ao uso desses dados, 
e a responsabilidade, 
em último caso, por 
qualquer dano moral e 
econômico causado aos 
seus titulares. No en-
tanto, o que temos visto 
de fato, é o prejuízo 
somente para o titular 
cujo dado foi vazado.

Nesse contexto, um 
bom programa de in-
tegridade deve não 
apenas promover a 
conformidade com as 
leis, evitando riscos e 
fraudes, mas também 
garantir o comporta-
mento ético da empresa 
ou órgao público em 
relação aos interesses 
da sociedade.

Outro exemplo que 
reforça esse argumento 
foi o aumento pela Câ-
mara dos Deputados, ao 
final do mês passado, 
de mais de 170% do 
teto de reembolso das 
despesas médicas para 
os titulares da Casa, 
passando de R$ 50 mil 
para cerca de R$ 135 
mil em procedimentos 
médicos não cobertos 
pelo plano de saúde 
que os 513 deputados 
e seus dependentes já 
possuem. 

No auge da maior 
crise na área da saúde 
vivida pelo país, em que 
milhares de brasileiros 
sequer têm plano de 
saúde e morrem nas 
filas à espera de um lei-
to por causa da Covid, 
embora essa decisão 
da Camâra possa ter 
base legal, ela definiti-
vamente não foi nem 
ética, nem íntegra, 
podendo até mesmo ser 
considerada imoral, 
pela falta de solidarie-
dade com a maioria da 
população brasileira, 
depondo extremamen-
te contra a credibilida-
de da classe política e 
de suas lideranças.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é Country Manager e Líder 
de Investigações Globais e Inteligência 

Estratégica da BRG Brasil, braço local da 
consultoria americana Berkeley Research 

Group (BRG), presente nos 6 continentes e 
mundialmente reconhecido pelo expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas 

de investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativa, conformidade com leis 

nacionais e internacionais 
de combate à corrupção, antissuborno 
e antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte à litígios, entre outros serviços de 
importância primeira em 
mercados emergentes. 

Email: ddebiasi@thinkbrg.com 
Site Corporativo: www.thinkbrg.com.br

Siga: www.linkedin.com/company/brg-brasil/ 
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