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Pensando na realidade deste ano, os juros baixos têm deixado claro 
que a renda fixa é o lugar para objetivos mais conservadores, destinada 
à formação da reserva de emergência. O ano não permite projetar ga-
nhos expressivos com essa abordagem. A taxa Selic, que funciona como 
um importante termômetro do mercado de valores de renda fixa, está 
em 2,75%. No entanto, a segurança desse tipo de investimento, com 
algumas modalidades protegidas pelo Fundo Garantidor de Créditos 
(FGC), é um atrativo para planejar passos mais arriscados.   

Planejamento é essencial para ter sucesso 
nos investimentos

Quando falamos sobre volatilidade sempre surgem dúvidas, algumas 
pessoas abominam o termo, já outras sabem utilizar bem da volatilidade no 
mercado financeiro para surfar boas ondas. Para entender melhor sobre 
o tema, Guilherme Ammirabile, responde seis perguntas sobre como a 
volatilidade é compreendida pelos investidores e de que modo ela pode 
ser favorável para os portfólios deles.  

Mercado financeiro: seis perguntas e 
respostas sobre volatilidade

A pandemia do Coronavírus forçou o fechamento de mais de 11 
mil lojas em 2020 e os estabelecimentos físicos têm lutado para se 
recuperar desde a grande recessão. As compras online tornaram-se 
cada vez mais convenientes para os consumidores, mas o e-commerce 
tradicional está perdendo o envolvimento que uma visita a uma loja 
física proporciona. É por isso que o Live Commerce deve ser uma 
das tendências mais quentes este ano. Para quem nasceu nos anos 
80, fazer compras "ao vivo" não é nenhuma novidade, já que canais 
televisivos de vendas em tempo real revolucionaram o comércio de 
produtos com sua abordagem sempre ativa.   

Live Commerce: como as experiências 
digitais se traduzem em receita

Foto de Markus Spiske no Pexels

Negócios em Pauta

Ferrari: carro 100% elétrico em 2025
O presidente da Ferrari, John Elkann, afirmou ontem (15) que o 

primeiro carro totalmente elétrico da montadora italiana será lançado 
em 2025. A declaração foi dada durante uma assembleia de acionistas 
para aprovação do balanço de 2020. "Estamos muito entusiasmados com 
a primeira Ferrari completamente elétrica, que planejamos apresentar 
em 2025", declarou Elkann. O primeiro modelo híbrido da marca foi 
lançado em maio de 2019, a SF90 Stradale, que também é o carro mais 
veloz da história da montadora. "Podem ter certeza: os engenheiros e 
designers de Maranello vão realizar tudo aquilo que, no imaginário de 
vocês, eles são capazes de fazer", dissce o presidente aos acionistas. 
Elkann ainda prometeu que a Ferrari vai alcançar a neutralidade em 
suas emissões de carbono até o fim desta década. (ANSA).   Leia 
a coluna completa na página 3
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Webinar sobre trade marketing promovido 
pelo Mackenzie

@Na terça-feira, dia 20, às 20h, acontecerá o webinar "Novas Tendên-
cias em Trade Marketing", evento realizado pelo Centro de Ciências 

Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM), com o apoio do Mackenzie Soluções, área de negócios do Insti-
tuto Presbiteriano Mackenzie (IPM). Para participar, é necessário fazer 
inscrição prévia pelo link http://bit.ly/2PAqpIA. Trade Marketing é a área 
responsável pelas estratégias de vendas e pontos de distribuição, que têm 
como prioridade as vendas específicas de cada um dos compradores dos 
produtos ou usuários de serviços de determinada empresa. Para isso, são 
necessários conhecimentos específicos de marketing e e-commerce. A UPM 
possui uma série de cursos de especialização que ajudam a aprofundar os 
conhecimentos nestes aspectos, como Gestão de Marketing Corporativo 
(http://www.mackenzie.br/pos-graduacao/especializacao/on-line-ao-vivo/
negocios-estrategia-e-gestao/gestao-de-marketing-corporativo) e Gestão 
Estratégica de Vendas (http://www.mackenzie.br/pos-graduacao/especia-
lizacao/on-line-ao-vivo/negocios-estrategia-e-gestao/gestao-estrategica-
-de-vendas).  Leia a coluna  completa na página 2
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Pode parecer tarde comentar sobre 
tendências para um ano que já 
começou, mas certamente, você 
também tem se perguntando o 
que está por vir e, com um longo 
caminho a ser percorrido antes de 
chegarmos ao tão sonhado período 
‘pós-pandemia’, é importante 
lembrarmos que, no Brasil, o ano 
realmente começou agora, com 
a população finalmente sendo 
vacinada contra o Coronavírus. 

A verdade é que a pandemia trouxe mu-
danças irreversíveis e só agora temos, 

mesmo que minimamente, certa perspec-
tiva sobre como será 2021, especialmente 
no mundo dos negócios. Do ponto de vista 
de tecnologia, principalmente após um 
período em que grande parte das pessoas 
se viram trabalhando de suas casas num 
forte movimento de transformação digital 
para as empresas, a difusão do trabalho 
remoto se torna óbvia. 

Mas quais outras mudanças se aplicam 
à nossa realidade e impactarão, de fato, a 
rotina dos brasileiros? Como traçar estra-
tégias para os negócios levando em conta 
o que vem por aí? Para isso, podemos 
considerar as três principais tendências 
que ditarão as regras não só em 2021, como 
nos próximos anos. 

 
1.   Segurança de dados fim a fim - Os 

dados são vistos pelas empresas do mundo 
todo como os ativos mais importantes para 
seus negócios. Essas informações valem 
ouro e, por isso, é preciso garantir que não 
haja margem para roubos ou vazamentos. 
Com a entrada em vigor da LGPD, o aumen-
to dos crimes cibernéticos e os recentes 
vazamentos ocorridos no Brasil, isso se 
tornou ainda mais importante. 

Existe uma falsa impressão de que a ado-
ção, pelas empresas, de ferramentas como 
VPNs ou a simples instalação de softwares 

Tendências de tecnologia que estão 
se difundindo neste ano

antivírus sejam capazes de proteger uma 
rede, mas é fundamental a adoção de um 
conjunto de processos para trazer maior se-
gurança para trafegar esses dados e mitigar 
riscos, desde a infraestrutura de rede até 
os inúmeros dispositivos conectados a ela. 

 
2.   IoB (Internet of Behavior) - Outra 

forte tendência que deve desembarcar por 
aqui é a Internet do Comportamento. Como 
um desdobramento da Internet das Coisas 
(IoT) e das automações, tanto sob o aspecto 
industrial quanto residencial, a IoB deve 
direcionar as ações e os conteúdos que 
impactarão o consumidor a partir de seus 
próprios gostos e hábitos, reunindo dados 
que abrangem os mundos digital e físico. 

De acordo com o Gartner, a IoB pode 
combinar e processar dados de muitas fon-
tes, incluindo dados comerciais de clientes, 
dados do cidadão processados pelo setor 
público e agências governamentais, mídia 
social, implantações de reconhecimento fa-
cial em domínio público e rastreamento de 
localização, o que se conecta diretamente 
à questão da relevância dos investimentos 
em cibersegurança e também deve nortear 
os próximos passos da LGPD, uma vez 

que envolve também o uso ético dessas 
informações. 

 
3.   Infraestrutura 5G - Com o mercado 

de banda larga fixa extremamente aquecido 
também como reflexo da pandemia, o mer-
cado de internet deve sofrer uma reviravolta 
em 2021, impulsionando, inclusive, novas 
aplicações em IoT, Big Data e tecnologias 
em nuvem, com o 5G funcionando também 
para o acesso à internet fixa. 

Já difundida em diversos países, mas com 
expectativas de chegar ao Brasil apenas 
no segundo semestre, a nova era da banda 
larga trará conectividade muito superior, 
mantendo as operações online estáveis e 
sem interrupções, além de maior capacidade 
em relação ao número de dispositivos que 
poderão ser conectados à mesma rede, o 
que é extremamente vantajoso pois ajudará 
empresas a implementarem arquiteturas de 
dados escaláveis e em tempo real. 

Apesar das expectativas de implemen-
tação de alto custo para provedores, a mi-
gração da tecnologia GPON para XGSPON 
deve possibilitar o alcance de velocidades 
de até 10 GB, o que também impactará na 
cadeia de rede wireless, que deverá ser 
completamente atualizada para o Wifi-6. 

 
Independente de qual seja a tendência, 

o que podemos avaliar é como, de algu-
ma forma, todas elas convergem para a 
digitalização e se complementam. Ficar 
de olho nessas movimentações e no rumo 
dessas tecnologias pode ser essencial para 
trazer escalabilidade e otimizar processos 
em qualquer negócio. 

E a principal pergunta que fica é: estamos 
preparados para trazer essas novidades 
para dentro de nossas empresas?  Fugir 
da digitalização, sem dúvida, não é mais 
opção para quem deseja prosperar em um 
futuro bem próximo.

 (Fonte: Giovanni Pacífico é diretor de vendas da 
Zyxel Brasil (www.zyxel.com.br).
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TENDêNCIAs 
EMERgENTEs 
NO sETOR DE 
INFRAEsTRuTuRA

    Leia na página 6

EvOLuçãO E OPORTuNIDADEs

Fim do desmatamento ilegal
Em carta enviada ao presidente dos 

Estados Unidos, Joe Biden, Bolsonaro 
reconheceu o aumento das taxas de des-
matamento a partir de 2012 e afirmou que o 
Estado e a sociedade precisam aperfeiçoar o 
combate a este crime ambiental. “Queremos 
reafirmar neste ato o nosso compromisso 
em eliminar o desmatamento ilegal no Brasil 
até 2030”, escreveu Bolsonaro, para quem 
é preciso criar alternativas econômicas que 
reduzam o apelo das atividades ilegais e 
dar condições para que os 25 milhões de 
brasileiros que vivem na Amazônia possam 
prosperar materialmente por seus próprios 
esforços (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/as-principais-tendencias-emergentes-no-setor-de-infraestrutura/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-16-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-16-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/o-povo-esta-nas-ruas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/planejamento-e-essencial-para-ter-sucesso-nos-investimentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mercado-financeiro-6-perguntas-e-respostas-sobre-volatilidade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/live-commerce-como-as-experiencias-digitais-se-traduzem-em-receita/
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Coluna do Heródoto

Afinal os municípios 
tem ou não tem 
autonomia? E os 
estados? Por que 
o poder deve estar 
centralizado na 
capital onde tudo se 
resolve? 

Há quem diga que  a es-
trutura do poder do 
Brasil é construída 

para permitir que a elite go-
verne exclusivamente para 
si e  para isso é necessário 
que os postos chaves este-
jam nas mãos de poucos. A  
maior parte da população 
não entende de política e 
nem tem acesso à educação 
e aos meios de comunicação 
empenhados em construir a 
cidadania. 

Mais participação popular, 
mais conflitos, uma vez que 
o povo começa a entender 
que está alijado das decisões 
mais importantes do país, e 
a ele cabe apenas trabalhar e 
pagar os impostos impostos 
pelo poder central. 

Nem mesmo um tribunal 
superior tem competência 
e força para impor uma 
federalização do poder, 
como ocorre na república 
americana. Aqui opta-se  
pelo imobilismo como forma 
de consolidar os privilégios 
e afastar do poder as rei-
vindicações populares. É o 
unitarismo puro e simples.

Se não há mudança de 
forma pacífica, ela pode 
vir através da violência. 
Partidos, grupos políticos 
e meios de comunicação 
se juntam para fazer uma 
oposição sistemática ao 
chefe do executivo. Este por 
sua vez também tem as suas 
bases de apoio. Elas estão 
assentadas nos grupos que 
desfrutam de privilégios dos 
quais não querem abrir mão. 

Mesmo com as mudanças 
que ocorrem não só no Bra-
sil, mas no mundo. Se for  
preciso, para manter o sta-
tus quo,  também  podem se 
juntar em grupos armados, 
combater a oposição em 
qualquer campo e mesmo 
lutar ao lado do mandatá-
rio. Se for necessário. De 
certa forma o acirramento 
das opiniões aprofundam 
o clima de confronto e nin-

guém sabe como isso pode 
terminar. 

Sempre se acreditou que 
as mudanças no Brasil são 
frutos de arranjos, con-
chavos, troca de favores, 
entendimentos e alianças 
espúrias. No entanto, algu-
ma coisa mudou e setores 
diferentes da mesma elite 
se posicionam de lados 
antagônicos e começam 
a incentivar o povo a vir 
para as ruas e protestar. 
Principalmente na capital 
do país que vive a noite das 
garrafadas.

O povo está na rua. O 
chefe do executivo espera 
permanecer no poder por 
muito tempo. É verdade 
que suas preocupações não 
se limitam ao Brasil, mas 
também para o que se passa 
na Europa. Grupos antagô-
nicos se auto denominam 
“brasileiros” e “ lusitanos.” 
Nativistas estranham os que 
se aproximam do chefe. 

Os jornais não dão fol-
ga. Críticas, procedentes 
ou não, todos os dias. Há 
denúncias que o chefe 
do governo persegue os 
jornalistas e verdadeiros 
ajuntamentos de ódios são 
organizados contra eles. Os 
jornais não param de rotulá-
-lo de absolutista, ditador, 
caudilho...  

As pancadarias de ruas 
são comuns nas ruas do Rio 
de Janeiro. O imperador 
não representa mais os in-
teresses da elite brasileira. 
As províncias mandam no-
tícias que querem mudar o 
governo. A crise sobrevém 
e D.Pedro I opta por abdicar 
do trono e voltar a Portugal. 
Não consegue conciliar os 
lados contendores e sua sa-
ída impede que uma guerra 
civil comece no Brasil. 

Inicia-se o período regen-
cial que deve governar até 
que o sucessor tenha idade 
para ser aclamado como 
novo imperador, D. Pedro II. 
O império, unitário, concen-
trador de poder, sobrevive 
até o advento da república 
que promete adotar o fede-
ralismo e a divisão do poder 
entre estados e municípios.

(*) - Professor e jornalista - Palestras 
e mídia training, é comentarista da 
Record News e da Nova Brasil fm 

(www.herodoto.com.br).
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empresa foi informada em fevereiro, assim que a falha foi descoberta. 
Após a confirmação do fato pela desenvolvedora, esta vulnerabilidade 
recebeu a designação CVE-2021-28310. Uma vulnerabilidade zero day 
é um bug no programa que é desconhecido pelo seu desenvolvedor e 
que permite que um invasor realize atividades maliciosas de maneira 
silenciosa, caso seja descoberta. Segundo os pesquisadores da Kas-
persky, a nova vulnerabilidade está ativa e possivelmente usada por 
vários grupos especializados em ataques direcionados (https://www.
kaspersky.com.br).

Sensor Ultrassônico para monitorar a segurança 
de idosos à noite

@A Psiu Clínica está colocando no mercado seu novo ‘sensor de 
movimento ultrassônico’ para monitorar e zelar pela segurança 

do idoso durante à noite. A tecnologia alerta uma central quando o 
idoso se levanta de sua cama para ir ao banheiro. A novidade ajudará 
muito cuidadoras e enfermeiras em seu serviço, pois são frequentes 
os acidentes que ocorrem nesse tipo de situação. Seu objetivo é ten-
tar evitar o acidente da queda, mas caso ela ocorra, o idoso poderá 
ser prontamente atendido pois é bastante comum o acidentado ficar 
estirado no chão e só ser descoberto quando na próxima ronda notur-
na. Esse sensor é estrategicamente instalado na parede da cabeceira 
da cama a cerca de 50 cm do travesseiro, de modo que no momento 
que o idoso se senta para sair da cama o seu corpo automaticamente 
aciona o aparelho.

Nobreaks para home office

@A TS Shara, fabricante nacional de nobreaks e estabilizadores 
de tensão, inova seu portfólio de nobreaks com o lançamento da 

linha UPS Compact XPro. Apresentando design compacto em plástico 
ABS, o produto é ideal para o uso em equipamentos de informática, 
segurança ou qualquer equipamento eletrônico que necessite de uma 
energia pura, protegida e, principalmente, ininterrupta. O novo UPS 
Compact XPro da TS Shara possui uma gama de diferentes capacidades 
de potências que 700 VA, 800 VA, 1.000 VA, 1.200 VA e 1.400 VA. A 
linha de produtos conta com uma bateria interna de 12V e 7AH, o que 
garante uma autonomia média de 30 minutos. Além disso, o nobreak 
ainda oferece expansão da autonomia, por meio da conexão rápida de 
uma bateria externa, bem como 6 tomadas tripolares de saída 2P+T, 
sendo: 3 com energia protegida e ininterrupta (com função nobreak) 
e 3 com energia protegida (sem função nobreak), para os modelos 700 
e 800 VA, e 6 tomadas com função nobreak para os modelos 1.000, 
1.200 e 1.400 VA (https://tsshara.com.br/).

Vulnerabilidade desconhecida (zero day) no 
Desktop Window Manager

@Uma análise detalhada da vulnerabilidade CVE-2021-1732 usada 
pelo grupo BITTER APT e encontrada no início do ano permitiu 

que os pesquisadores da Kaspersky descobrissem mais uma vulnera-
bilidade desconhecida (zero day) em um programa da Microsoft. A 

PMEs estão no radar dos hackers 
como alvo de ataques cibernéticos
Ausência de infraestrutura de cibersegurança e falta de conscientização dos colaboradores estão entre os 
principais motivos

Denis Riviello (*)

Está enganado o pequeno 
empresário que acredita que 
sua empresa não será alvo de 

ataques de hackers. Afinal, são as 
grandes corporações que possuem 
um robusto banco de dados, grande 
faturamento e peso no mercado, cer-
to? Na verdade, não. 

Segundo um estudo elaborado pelo 
Sebrae e pela FGV, pequenos negó-
cios já representam 30% do Produto 
Interno Bruto do Brasil (PIB). Conse-
quentemente, as pequenas e médias 
empresas têm se tornado foco dos 
criminosos cibernéticos, uma vez 
que sofrem com uma ausência de 
infraestrutura de cibersegurança e 
não possuem ambientes seguros, tam-
pouco pessoas habilitadas/destinadas 
a cuidar de TI/Segurança de forma 
adequada.

Os principais ataques direcionados 
a elas com certeza são os ransomware 
-  código malicioso que torna inaces-
síveis os dados armazenados em um 
equipamento, geralmente usando crip-
tografia - em que, na grande maioria 
das vezes, são implantados a partir de 
um phishing - técnica de engenharia 
social usada para enganar usuários e 
obter informações confidenciais, como 
nome de usuário, senha e detalhes do 
cartão de crédito. 

Muitas vezes, os ataques direcio-
nados às PMEs acontecem por falta 
de um plano de ação ou preparo caso 
ocorra um incidente de segurança, 
falta de ambiente de navegação seguro 
para os usuários, ou, quando presente, 

Freepik

conta com proteções muito básicas. 
Não conscientizar os colaboradores é 
um fator muito comum nesses casos. 
Eles são alvos preferidos dos ciber-
criminosos por estarem em constante 
uso da internet - até para uso pessoal, 
como em redes sociais -, tornando um 
caminho muito fácil para vazamentos e 
golpes, levando a um prejuízo financei-
ro, tanto para a empresa quanto para 
os clientes. 

Além disso, as empresas perdem 
valor competitivo frente aos concor-
rentes, sem contar a imagem negativa 
perante ao mercado, principalmente ao 
fechar negócios. Quase ninguém optará 
por ter relações comerciais com uma 
empresa que não é segura. 

Por isso, são de extrema importân-
cia dentro do ambiente corporativo 
ações de treinamentos e programas de 

conscientização voltados para todos os 
setores e áreas da empresa, focando 
em como a internet deve ser utilizada 
em cada setor, e o que é permitido ou 
não. Além de mapear todos os dados 
que constam no sistema da compa-
nhia e também a definição da equipe 
responsável por cuidar da nova área 
de cibersegurança.

Quanto mais dependente do ambien-
te virtual e da tecnologia é o negócio, 
mais importante é manter os dados pro-
tegidos. As organizações que incluem 
esse investimento como prioridade já 
estão sentindo impacto positivo nos 
processos internos, com os clientes e 
também com os fornecedores.

(*) É Head de Cibersegurança da Compugraf. 
Especialista de Segurança com mais de 20 anos 

de experiência em concepção e estruturação 
personalizada de áreas responsáveis por segurança 
da informação de grandes empresas, além de estar 

à frente das Áreas de Segurança de pré-vendas e 
Customer Success.

Devido às restrições que a pandemia 
da Covid-19 provocou na saúde e na 
economia, as micro e pequenas empre-
sas buscam soluções para driblar a crise. 
Pensando em estimular a capacidade 
competitiva das MPEs fluminenses, o 
Sebrae Rio está com inscrições abertas 
para o edital de credenciamento de 
empresas e/ou instituições prestadoras 
de serviços tecnológicos, por meio do 
programa Sebraetec. Após a aprovação 
de todos os requisitos, os selecionados 
prestarão consultoria para os pequenos 
negócios atendidos pela instituição. As 
inscrições são realizadas de forma online 
até o dia 16 de abril pelo site da Fapetec.

O Programa Sebraetec procura empre-
sas ou instituições para prestarem apoio 

Sebrae Rio seleciona empresas para geração 
de novos negócios

mento e acessar novos mercados. Essa 
integração entre empresas é o estímulo 
para a economia. Entre 2013 e 2020, os 
credenciados do Sebraetec atenderam 
mais de 3,3 mil micro e pequenas em-
presas, com investimentos em torno de 
R$ 42 milhões”, explica Marcelo Aguiar, 
coordenador de Inovação e Consultoria 
do Sebrae Rio.

As empresas já credenciadas no Sebrae-
tec, que desejam atuar com os novos 
serviços, também terão que participar 
deste processo de seleção. Dúvidas sobre 
o processo de credenciamento podem 
ser encaminhadas para a Fundação de 
Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e 
Cultura – Fapetec, por meio do seguinte 
e-mail: sebraetecrj@fapetec.org.  

tecnológico a micro e pequenas empresas do 
Estado do Rio de Janeiro. De acordo com as 
especificações exigidas no projeto, os can-
didatos precisam estar inseridos em quatro 
temáticas: Desenvolvimento Tecnológico, 
Produção e Qualidade, Sustentabilidade e 
Design. É importante que antes de iniciar 
o preenchimento do cadastro eletrônico, os 
interessados leiam o edital e os comunica-
dos para entender suas obrigações, além 
de reunir os documentos necessários para 
comprovar que estão aptos a participar do 
processo.

“Essa é uma oportunidade de gerar no-
vos negócios. A pandemia trouxe muitos 
prejuízos para os pequenos negócios. Os 
participantes do projeto vão ampliar sua 
carteira de clientes, aumentar o fatura-

Internacionalização de olho na 
liderança do mercado latino de bots
A Botmaker, empresa de 

tecnologia focada em criar e/
ou ampliar a presença digital 
dos seus clientes em todos os 
canais de comunicação, reforça 
sua estratégia de internaciona-
lização para liderar o mercado 
latinoamericano de inteligência 
artificial com o uso de bots e 
mensagens. Ancorada na acele-
ração da transformação digital 
nas empresas na pandemia, a 
Botmaker planeja a expansão na 
América Latina e Europa e Ásia, 
além de triplicar o crescimento 
no Brasil em 2021.

Com operação comercial em 
seis países (Argentina, Brasil, 
Estados Unidos, México, Canadá 
e Colômbia) e atuação global, a 
Botmaker mantém um pipeline 
de crescimento com previsão 
de 150 grandes novas contas 
até o final do ano, incluindo 
setores como bancos, varejistas, 
empresas de bens de consumo, 

prestadores de serviços digitais e 
customer services, entre outros. 
Hoje, a carteira da Botmaker tem 
mais de 3 mil clientes em 35 pa-
íses, e o Brasil representa cerca 
de um terço dos negócios, com 
marcas como B2W, Samsung, 
Mondelez, McDonald’s, Gympass, 
Mitsubishi, Lopes e OLX. "Temos 
uma plataforma preparada para 
ser cada vez mais veloz e acompa-
nhar a evolução do mercado dia a 
dia", comenta Julio Zaguini, CEO 
da Botmaker no Brasil.

"A inteligência artificial vai abrir 
um horizonte de oportunidades 
para as empresas", complementa 
Julio, que lembra que a Botmaker 
nasceu com DNA digital. "Desen-
volvemos um motor próprio de IA, 
por isso conseguimos escalar os 
projetos com muito mais velocida-
de e eficiência. A correta aplicação 
da IA e o próprio ambiente digital 
nos possibilitam isso, reforça 
(www.botmaker.com).
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D - Conferência para Anunciantes 
No dia 12 de maio, o Pinterest realiza sua primeira conferência para 
anunciantes no Brasil, o Pinterest Presents. A experiência proporcionará 
à comunidade de marketing brasileira uma visão exclusiva das mais recen-
tes atualizações dos produtos de anúncios da empresa e novas formas de 
alcançar as 450 milhões de pessoas que usam o Pinterest todos os meses. 
O Pinterest fez o lançamento dos anúncios para todas as empresas do 
Brasil, sendo o primeiro país a lançar na América Latina. Agora, empresas 
de todos os portes têm acesso a vários tipos de formatos de anúncios e 
opções de segmentação no Brasil, para alcançar novos públicos com conte-
údo significativo e útil à medida que novas ideias são descobertas e novos 
projetos são planejados. Outras inbformações: (https://business.pinterest.
com/pt-br/blog/pinterest-ads-launch-in-brazil/?show_preview=true).

E - Segurança Cibernética 
A mais importante conferência internacional de cibersegurança, a Cyber 
Security Summit Brasil, abriu as inscrições para a sua quinta edição. O 
evento acontece em ambiente digital, nos dias 28 e 29 de setembro, e 
terá como tema: “Economia digital e o cenário da cibersegurança para 
o futuro”. Renomado por elevar o nível educacional na área e oferecer 
um conteúdo 100% informativo, o evento trará assuntos inéditos, bem 
como grandes nomes mundiais que atuam na linha de frente e de forma 
estratégica na cibersegurança de governos, agências de segurança e gran-
des instituições, além de pesquisadores. Mais informações e inscrições 
pelo site: (https://www.cybersecuritysummit.com.br/).

F - Seguro dos Carros  
A Minuto Seguros, uma das principais corretoras do país e líder no 
segmento de seguros online, acaba de realizar um estudo com base na 
lista divulgada pela Fenabrave com os carros mais vendidos no Brasil em 
março. Após ocupar o segundo lugar nos dois primeiros meses de 2021, 
o HB20, da Hyundai, assumiu a liderança do ranking dos carros mais 
vendidos do Brasil em março com 8.012 unidades comercializadas. Com 
relação ao preço do seguro do hatch da montadora coreana, notou-se 
uma estabilidade na média geral entre as capitais cotadas para os perfis 
masculino e feminino, com variações inferiores a 0,5%. Já em São Paulo, 
o cenário foi de queda para ambos os públicos. Em fevereiro, os homens 
pagavam R$ 1.854 no seguro do HB20, preço que caiu para R$ 1.734 no 
terceiro mês do ano, ou seja, uma redução de 6,5% na capital paulista. 

G - Mudança da Letra
A escrita diz muito sobre as pessoas, reflete a personalidade de forma 
inconsciente, quando analisada minuciosamente, é possível identificar a 

A - 4G em Todo o País
A TIM acaba de superar a marca de 4 mil municípios atendidos com 4G 
em todo o Brasil, antecipando a meta estabelecida para o fim do ano. A 
operadora encerrou o mês de março com 4.121 cidades com a tecnologia 
e vai atender 100% dos municípios com o 4G até 2023, como parte da 
estratégia de investimentos contínuos em infraestrutura e na qualida-
de dos serviços. Somente neste início de ano, o 4G foi ativado em 244 
municípios de diversas regiões. O dado é equivalente a mais de duas 
cidades por dia recebendo o serviço. Atualmente, cinco estados, além 
do DF, dispõem de 100% de cobertura 4G: São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina. Como resultado do cuidado 
com a qualidade do serviço oferecido, a TIM foi eleita a operadora líder 
em disponibilidade de sinal 4G para seus clientes no Brasil, segundo 
relatório da consultoria OpenSignal.

B - Home Office
A ThoughtWorks, consultoria global de software presente em 17 países, 
oficializou a possibilidade de trabalho em home office definitivo para novos 
e atuais funcionários da empresa no Brasil. A oferta de vagas em home 
office faz parte da nova política de trabalho anunciada pela empresa, que 
inclui ainda o modelo de trabalho híbrido, no qual os funcionários poderão 
alternar dias trabalhando em casa e no escritório, assim que for possível 
o retorno seguro aos espaços físicos. A empresa já vinha investindo em 
iniciativas para evoluir sua política de trabalho antes mesmo da pandemia. 
Com a chegada da Covid-19, a consultoria apostou em estudos de tendên-
cias e pesquisas externas e internas para evoluir sua política de trabalho, 
tendo como objetivo não apenas se adaptar ao momento que vivemos, 
mas também se preparar para diferentes possibilidades no futuro. Saiba 
mais em: (http://www.thoughtworks.com/futuro-do-trabalho). 

C - Mercado de Grafeno 
A Gerdau acaba de lançar uma nova empresa, batizada de Gerdau Gra-
phene, focada no desenvolvimento e comercialização de produtos com 
a aplicação de grafeno. A Companhia já nasce com objetivo de ser uma 
empresa referência na comercialização de produtos com aplicação de 
grafeno em escala no Brasil e com foco em atingir mercados globais. O 
material apresenta benefícios de propriedades mecânicas, como a redução 
de peso e de atrito, maior eficiência em lubrificação, maior condutividade 
térmica e elétrica, entre outras. Com seu escritório principal em São 
Paulo e uma filial nos Estados Unidos, a Empresa prevê oferecer mais 
tecnologia para os setores da construção civil, lubrificantes industriais 
e automotivos, borracha, termoplásticos, tintas e sensores, no Brasil e 
em países da América do Norte. 

condição comportamental e corrigir diversos pontos para o desenvolvi-
mento do autoconhecimento e estado emocional. A inclinação, formato, 
acentuação, curvatura, pressão, tamanho, dimensão e disposição das 
letras, são marcas inseridas que revelam frustações, vitórias, emoções, 
estímulos internos e externos. A grafóloga Célia Siqueira utiliza a técnica 
para compreender as necessidades, características, dificuldades e ações 
individuais em diversas áreas. A especialista dá uma dica especial neste 
momento de pandemia, para as pessoas que buscam um pouco mais de 
otimismo: basta aumentar o tamanho da letra, principalmente a inicial 
do nome. Não rabiscar a assinatura e não finalizar com riscos para trás. 
Outras informações: (www.institutoceliasiqueira.com). 

H - Locação de Veículos
A Mobility, um dos principais players brasileiros de locação de veículos 
para grandes agências de turismo, firmou parceria com a Renault para 
operacionalizar o programa de leasing da marca, que volta a ganhar 
destaque no mercado como opção vantajosa, sobretudo, para locações 
de longa duração, a preços mais competitivos. O Leasing Renault em 
parceria com a Mobility oferece veículos 0Km para locações na Europa, 
com processo de contratação simplificado para o cliente, sem taxa de 
devolução e possibilidade de trafegar em mais de 40 países. No leasing, o 
veículo é “arrendado” por um determinado período ao cliente, que pode 
adquirir o carro ou renovar o contrato ao término da vigência da locação. 
A Mobility cuida de todos os trâmites relativos à operação, que está mais 
simples e pode ser feita a partir do site: (http://mobility.com.br/renault/). 

I - Moda Íntima
Pelo segundo ano consecutivo, Juruaia, conhecida por ser a capital da 
lingerie, vai realizar de forma 100% online o principal evento do calendário 
da cidade, a Felinju Online. A maior feira online de moda íntima, praia, 
fitness e pijamas do Brasil acontece entre os dias 28 de abril e 1 de maio 
pelo site (www.felinjujuruaia.com.br). O evento segue apostando no uni-
verso tecnológico para movimentar as vendas do polo da moda íntima e 
terá como tema “Acredite no seu potencial!”. O tema surge diante de um 
momento de reflexão e introspecção, onde cada um busca reconhecer a 
si mesmo e suas potencialidades. Em tempos desafiadores, a força para 
resistir e lutar brota com mais força. É essa a ideia que a Felinju Online 
propõe para as mulheres que se desdobram entre o trabalho e o lar. 

J - Imóveis Públicos
Em maio, o governo federal vai lançar o VendasGov, uma plataforma 
unificada destinada à União, Estados e Municípios que vai permitir que 
o cidadão possa comprar imóveis públicos pela internet. O ambiente 
será criado a partir do atual Portal de Venda de Imóveis da União, 
passando a incluir bens da administração pública federal indireta, de 
outros poderes além do executivo e, ainda, das demais unidades da fe-
deração. A Secretaria Patrimônio da União, do Ministério da Economia 
já concedeu anuência ao Serpro para fazer a disponibilização do produto 
aos governos estaduais, prefeituras, tribunais, câmaras legislativas e 
municipais, além dos demais interessados. A partir do lançamento do 
VendasGov, qualquer pessoa física e jurídica, em qualquer lugar do país 
e que possua uma conta de login no Gov.BR, poderá visualizar os imóveis 
e participar das licitações.

Testes de integridade: 
você conhece quem está 

contratando?
Em um contexto de 
contratação, nos 
deparamos com os 
mais diversos perfis de 
profissionais

E realmente não poderia ser 
diferente, já que enquanto 
seres humanos somos tão 

únicos e diversificados. Pensando 
por esse lado, a importância de um 
processo de recrutamento e sele-
ção robusta e completa torna-se 
ainda mais evidente. Não apenas 
pelo viés de admissão ou exclusi-
vidade, mas porque, levando em 
consideração a diversidade de 
perfis, é possível entender a me-
lhor forma de integrar cada pro-
fissional e, consequentemente, 
minimizar riscos para o negócio. 

Sabe-se que as empresas 
investem em diferentes proces-
sos e testes direcionados para 
conhecer melhor os profissionais 
que estão contratando, sendo que 
boa parte referem-se aos testes 
de competência e comportamen-
tais. Mas, e do ponto de vista da 
integridade, isso também está 
sendo considerado com a devida 
importância? 

O objetivo dos testes de inte-
gridade é analisar e identificar a 
percepção e o posicionamento 
de cada profissional diante da 
exposição a dilemas éticos corpo-
rativos, que podem variar desde 
a forma como ele lida com seus 
erros no ambiente de trabalho, até 
mesmo como se posiciona diante 
de oportunidades em vislumbrem 
benefícios financeiros próprios 
em alguma negociação ilícita. 

Esse tipo de teste representa 
uma ferramenta relevante para o 
negócio, pois oferece ao contra-
tante um norte maior sobre qual 
a percepção moral do candidato 
diante de diferentes dilemas éti-
cos corporativos com os que ele 
pode se deparar em sua rotina 
profissional, além de evidenciar 
ao candidato a importância que 
a organização atribui às questões 
éticas. 

Pesquisas apontam que cerca 
de 25% dos profissionais podem 
representar um risco significativo 
para a empresa, tanto por possu-
írem um alto nível de apetite ao 
risco e de desconsideração do 
cunho ético, quanto por agirem 
sob influência de uma análise 
individualista de custo versus 
benefício. 

Esse risco pode ou não se 
concretizar, mas, é certo que iden-
tificar previamente qual a flexibili-
dade moral que seus profissionais 
podem oferecer à companhia dará 

o suporte devido para entender 
como prevenir possíveis riscos. 

Investir num processo seletivo 
que possa demonstrar o nível de 
alinhamento entre os valores pes-
soais e os valores organizacionais 
se mostra ainda mais relevante 
em um momento como esse de 
pandemia. 

A maioria dos processos se-
letivos passou a ser conduzida 
totalmente de forma remota, e 
ter uma perspectiva mais abran-
gente do perfil do candidato pode 
representar uma segurança e um 
cuidado maior por parte da em-
presa no momento de contratação 
a distância, já que muitas vezes 
é um profissional com quem não 
teve alguma interação presencial. 

Chamado de Compliance Indi-
vidual, esses testes de integridade 
são processos que analisam e 
anteveem pontos de atenção 
apresentados na percepção moral 
de um indivíduo, possibilitando 
à empresa conhecer melhor 
seus profissionais do ponto de 
vista ético, além de trabalhar 
antecipadamente na prevenção 
de ameaças à ética corporativa. 

Sem esquecer a enorme diver-
sidade de perfis, entendemos que 
tanto uma ação ética quanto uma 
antiética pode ser influenciada 
por uma série de elementos, que 
vai desde a forma como o próprio 
indivíduo categoriza cada vivên-
cia como certa ou como errada, 
como também pela forma como 
ele experiencia as diversas pres-
sões com que se depara. 

Nesse sentido, o teste de in-
tegridade pode representar um 
suporte relevante para a empresa, 
pois, conhecendo as nuances 
existentes na percepção moral e 
no posicionamento do candidato, 
é possível tomar uma decisão 
mais assertiva e consciente sobre 
a contratação ou mesmo sobre 
movimentações internas. 

Conhecendo de forma apro-
fundada sua tomada de decisão, 
a empresa pode individualizar 
a integração de cada candidato 
contratado, investindo em ações 
de treinamentos, coachings éti-
cos individuais, demonstrações 
particularizadas de seus códigos 
de condutas e termos. Trabalhar 
esses pontos preventivamente 
com o profissional pode minimizar 
riscos posteriores ao negócio. 

Fica a pergunta, então: você 
sabe quem está contratando? 

(*) - É consultora sênior de 
Compliance da ICTS Protiviti, 

empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados. 

Cláudia Avilar (*)

O número médio de viagens de passageiros por dia útil nos 
ônibus da capital paulista aumentou em 300 mil de janeiro 
para fevereiro, enquanto a quantidade de ônibus permane-
ceu inalterada, mostrou boletim do Monitor de Ônibus SP, 
do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema). Por meio 
dessa ferramenta online, é possível acompanhar indicado-
res do transporte público paulistano de ônibus. Em média, 
houve 5,3 milhões de viagens nos ônibus públicos da capital 
paulista em cada dia útil de fevereiro deste ano. 

Desde maio de 2020, o número de locomoções por meio 
de ônibus públicos tem aumentado gradualmente na cidade. 
No entanto, a frota permanece com média de 12 mil ônibus 
circulando em dias úteis desde junho do ano passado. Como 
a aglomeração pode favorecer a transmissão do novo Co-
ronavírus, o instituto avalia que deveria haver aumento da 
frota para minimizar o problema, com número equivalente, 
no mínimo, ao período anterior à pandemia: 13 mil ônibus 
em dias úteis. 

“Para evitar aglomerações no transporte público por ônibus, 
por que não manter minimamente a frota em sua capacidade 
operacional pré-pandemia?”, questionou David Tsai, pesqui-
sador do Iema. De acordo com o instituto, os dados foram 
produzidos a partir de ferramentas públicas da SPTrans. Em 
janeiro do ano passado, antes da pandemia, eram 7,5 milhões 
de viagens de passageiros em ônibus da capital, passando 
para 8,4 milhões em fevereiro e para 6,1 milhões em março. 

Naqueles meses, a frota era de 13 mil ônibus por dia, em 
média, informou o Iema. Em abril e maio do ano passado, a 
frota média de ônibus circulantes na cidade foi reduzida para 

O desemprego foi maior para os trabalhadores com ensino médio 
incompleto: alta de 18,5% para 23,7%.

No recorte por escola-
ridade, o desemprego 
foi maior para os 

trabalhadores com ensino 
médio incompleto: alta de 
18,5% para 23,7%, na mesma 
base de comparação. 

Em contrapartida, a ocu-
pação dos que têm ensino 
superior continuou crescen-
do e houve alta de 4,7%, na 
comparação entre os núme-
ros de trabalhadores nesta 
condição, nos respectivos 
trimestres de 2019 e 2020.

Os dados constam da 
Carta de Conjuntura divul-
gada pelo Ipea. Embora a 
ocupação tenha voltado a 
crescer após ter atingido, 
em julho do ano passado, o 
menor valor da série (80,3 
milhões), em janeiro, havia 
86,1 milhões de trabalhado-
res ocupados no país, bem 
abaixo do observado antes 
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Impacto da pandemia é maior 
para trabalhadores jovens

Os trabalhadores com idade entre 18 e 24 anos foram os mais prejudicados pela pandemia da Covid-29. 
A taxa de desocupação subiu de 23,8% no quarto trimestre de 2019 para 29,8% no mesmo período de 
2020, o que corresponde a quase 4,1 milhões de jovens à procura de emprego

da desocupação e da inati-
vidade para a ocupação, que 
já era baixa, se tornou ainda 
menor”.

No quarto trimestre de 
2020, a taxa de desempre-
go para o sexo feminino 
(16,4%) foi superior à do 
sexo masculino (11,9%). No 
recorte regional, ainda no 
último trimestre do ano, as 
regiões Nordeste e Sudeste 
tiverem maior incremento 
na taxa de desemprego: de 
13,6% para 17,2% e 11,4% 
para 14,8%, respectivamen-
te. Na análise do emprego 
setorial, o segmento de ser-
viços foi o maior prejudicado, 
com queda de 28% da ocu-
pação no quarto trimestre de 
2020, fortemente impactado 
pela paralisação do setor em 
razão do distanciamento so-
cial imposto pela pandemia 
(ABr).

da pandemia (94 milhões 
em janeiro de 2020).

Para a economista Maria 
Andréia Lameiras, autora 
do estudo, a crise sanitária 
potencializou as diferenças 
existentes no mercado de 
trabalho. “À medida que os 
dados das PNADs contínuas 
foram disponibilizados, o ce-

nário de forte deterioração, 
que conjuga desemprego 
elevado e aumento da su-
bocupação e do desalento, 
foi se tornando cada vez 
mais evidente, principal-
mente nos segmentos mais 
vulneráveis, os jovens e os 
menos escolarizados, cuja 
probabilidade de transitar 

São Paulo deve aumentar frota de 
ônibus para reduzir aglomerações

cerca de 8 mil veículos, e o número médio de viagens era de, 
respectivamente, 2,7 milhões e 2,9 milhões por dia útil. O mês 
de novembro chegou aos 5,1 milhões e, em dezembro do ano 
passado e janeiro deste ano, as viagens se mantiveram em 5 
milhões. Apesar do número de viagens em fevereiro de 2021 
corresponder a apenas 60% do total do mesmo mês do ano 
anterior, David Tsai disse que a concentração em horários 
de pico continua ocorrendo. 

Para o pesquisador Felipe Barcellos, também do Iema, “a 
falta de ônibus em circulação no horário de pico se torna 
uma sensível e importante questão de saúde pública, bem 
como de direito de circulação digna das pessoas. A pandemia 
tem colocado em xeque, Brasil afora, os modelos vigentes de 
sustentação do transporte público coletivo. Faz-se necessário 
viabilizar formas de garantir um adequado e constantemente 
aprimorado sistema de mobilidade para a população” (ABr).

Média é de 12 
mil ônibus 

em dias úteis 
desde junho 

de 2020.



A pandemia e a 
evolução dos modelos 
de negócio do varejo

Nos últimos meses, 
muitos varejistas vêm 
discutindo com seus 
pares de mercado 
e com especialistas 
sobre a melhor forma 
de enfrentar os 
desafios

Que vão desde a gestão 
de custos, passando 
pelo relacionamento 

com o cliente até o impacto 
dos valores e propósitos. 
São temas sobre os quais o 
setor já vinha comentando 
há algum tempo, mas que 
foram apontados como 
prioridade para este ano. 
Vale lembrar que a pande-
mia e o mercado em rápida 
evolução forneceram uma 
nova lente para visualizá-los 
sob um ângulo diferentes. 

Ressaltamos que esses 
fatores já fazem parte do 
modelo de negócios de mui-
tas empresas e que vêm evo-
luindo rapidamente. Nesse 
sentido, os varejistas têm 
analisado se a decadência 
do modelo tradicional de va-
rejo vem ocorrendo há anos 
e se a Covid-19 realmente 
acelerou esse processo 
com a rápida evolução e a 
dinâmica da relação entre os 
modelos de negócio físico e 
o digital. 

Por um lado, há evidên-
cias de que os dois estão se 
tornando cada vez mais inte-
grados à medida que as lojas 
aumentam rapidamente os 
recursos digitais e começam 
a reinventar a proposta de 
valor para um mundo digi-
tal prioritário. Por outro, 
também está claro que as 
métricas que usamos para 
gerenciar o online e o físico 
não são iguais. 

Aquelas estratégias que 
funcionaram na loja física 
podem ajudar durante o 
período de transição, mas 
não representam neces-
sariamente as melhores 
práticas em um mundo 
digital, e o inverso também 
se aplica, pois empresários e 
executivos estão buscando, 
por meio de tecnologia, apli-
car boas práticas do mundo 
digital no varejo físico. 

Essa relação em evolução 
entre o físico e o digital 
está ocorrendo por meio da 
transformação e inovação 
do modelo de negócios. 
A utilização dos imóveis 
está sendo alterada com a 
redução de espaço para a 
implantação de minicentros 
de distribuição ou dark 
stores, criadas especifica-
mente para atendimento de 
pedidos digitais e clique-e
-retire, e com ecossistemas 
de plataformas comprando 
espaços de varejo para ser-
vir como novos centros de 
distribuição regionais. 

Essa evolução continuará 
a impactar a e revolucionar 
a utilização do espaço físico, 
sugerindo uma mudança 
radical no propósito dos 
showrooms e serviços ao 
cliente. Acredita-se que 
uma mudança semelhante 
acontecerá com os modelos 
de trabalho. Muitos varejis-
tas vão priorizar as iniciati-
vas em que os funcionários 
estão agregando valor em 
um mundo cada vez mais 
digital enquanto, ao mesmo 
tempo, se esforçam para 
evitar conflitos potenciais 
que já estão surgindo. 

Vendedores que durante 
a pandemia se valeram de 
dispositivos como apps ou 
aplicativos de mensagens 
para seguirem vendendo 
com as lojas fechadas, aca-
baram incorporando este 
comportamento e seguem 
fazendo negócios desta 
forma mesmo com as lojas 
abertas. A evolução do mo-
delo de negócios também 
está sendo impulsionada 
por esforços para aprimorar 
a cadeia de valor. 

Nesse sentido, as em-
presas de suprimentos 
começaram a ter foco na 
demanda à medida que as 
expectativas dos clientes 
mudam e o atendimento 
expresso se torna cada 
vez mais importante. Com 
isso, os varejistas estão 
tendo que mudar a gama 
de produtos, modelos de 
distribuição, inventário e os 
canais de comercialização. 
Eles veem a cadeia de valor 
como uma oportunidade 
para impulsionar a inova-
ção, diferenciar-se perante 
os consumidores, além de 
criar uma vantagem com-
petitiva sustentável. 

Em última análise, as 
grandes questões para pra-
ticamente todos os varejis-
tas são como alinhar-se com 
as plataformas existentes 
e quando se envolver em 
parcerias, em vez de agir 
sozinho nessa jornada de 
transformação. 

Agora, eles entendem que 
têm essencialmente três 
opções: participar como 
seller em uma plataforma 
existente; tornar-se um ver-
dadeiro ator da estratégia 
omnichannel (uso simultâ-
neo e interligado de todos os 
canais de comercialização, 
comunicação e distribui-
ção), ou se especializar em 
áreas de nicho menores. 

Cada uma vem com os 
próprios desafios e re-
compensas exclusivas. Os 
varejistas precisarão deci-
dir sobre qual modelo ou 
combinação eles desejam 
operar no futuro ou correrão 
o risco de ver os negócios 
fracassarem. 

(*) - É sócio líder da área de consumo 
e varejo da KPMG.

Fernando Gambôa (*)
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O uso de mídias 
sociais nos Estados 
Unidos

Vivaldo José Breternitz (*)
 
O Pew Research Center 

é um instituto de pesquisas 
americano que acaba de pu-
blicar os resultados de um 
levantamento acerca do uso 
de mídias sociais nos Estados 
Unidos. O instituto informa 
que YouTube e Facebook ain-
da são as plataformas de mídia 
social dominantes no país: 
81% dos adultos americanos 
são usuários do YouTube neste 
ano de 2021, contra 73% em 
2019. Já os números do Fa-
cebook permanecem estáveis 
nos últimos cinco anos: 69% 
do mesmo público é usuário 
da rede social. 

Além do YouTube, apenas 
mais uma plataforma teve um 
crescimento estatisticamente 
significativo, o Reddit, que 
saiu de 11% em 2019 para 
18% em 2021. Embora o cres-
cimento tenha desacelerado, 
os americanos não parecem 
estar menos viciados em mí-
dia social; dentre os usuários 
que dizem acessar os serviços 
“várias vezes ao dia”, estão os 
do Facebook (49%), Snapchat 
(45%) e Instagram (38%). 
Dentre os usuários do YouTu-
be, pouco mais de um terço 
relatam visitar o serviço mais 
de uma vez por dia. 

O relatório também oferece 
uma visão interessante acerca 
do uso dessas ferramentas por 
jovens entre 18 e 29 anos, que 
se declararam usuários do 
YouTube (95%), Instagram 
(71%), Facebook (70%), 
Snapchat (65%) e TikTok 
(48%). Também são interes-
santes os dados acerca do 
Instagram e WhatsApp, cujos 
usuários são, em sua maioria, 
de origem hispânica; do Pinte-
rest, majoritariamente utiliza-
dos por mulheres; e Linkedin, 
utilizado principalmente pela 
população com nível mais alto 
de educação formal. 

Esses números não podem 
ser automaticamente consi-
derados válidos para o Brasil, 
mas seu conhecimento pode 
ser útil para os que atuam na 
área. 

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

Computação e Informática 
da Universidade. 

O volume de serviços no país teve alta de 3,7% na passagem 
de janeiro para fevereiro. Essa foi a nona taxa de crescimento 
consecutiva do indicador, que acumula ganhos de 24% nesse 
período de nove meses. O setor também superou, pela pri-
meira vez, o período pré-pandemia, ficando 0,9%, acima do 
patamar de fevereiro de 2020, na série com ajuste sazonal. 
O dado foi divulgado ontem (15) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Nos outros tipos de comparação, no entanto, os serviços 
apresentaram queda: em relação a fevereiro de 2020, sem 
ajuste sazonal (-2%), acumulado do ano (-3,5%) e acumulado 
de 12 meses (-8,6%). A receita nominal teve alta de 2,8% 
na comparação com janeiro deste ano, mas caiu 1,6% em 
relação a fevereiro, 3,4% no acumulado do ano e de 8,2% 
no acumulado de 12 meses.

A alta de 3,7% do volume de serviços de janeiro para fe-
vereiro foi acompanhada pelas cinco atividades pesquisadas 
pelo IBGE: transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correio (4,4%), profissionais, administrativos e complemen-
tares (3,3%), prestados às famílias (8,8%), outros serviços 
(4,7%) e informação e comunicação (0,1%) (ABr).

Existem diversas formas de empreender e, para começar em 
qualquer uma delas, é preciso definir estratégias.

Com 14 milhões de pes-
soas desempregadas, 
o Brasil ultrapassou 

a marca de 10 milhões de 
microempreendedores ca-
dastrados no MEI (micro-
empreendedor individual) 
no último ano. 

Existem diversas formas 
de empreender e, para 
começar em qualquer uma 
delas, é preciso definir es-
tratégias. A Printi, gráfica 
online focada em produtos 
personalizados, criou a série 
“Começando meu negócio 
do zero” para ajudar quem 
tem o sonho de empreender 
e oferece um verdadeiro 
passo a passo para criar uma 
marca de sucesso. Confira 
algumas dicas: 
	 •	Dê o pontapé inicial 

- Marcas são como pes-
soas e precisam ter uma 
razão para existir. Vale 
pensar na marca como 
uma pessoa que está nas-
cendo. Como eu quero 
que essa marca se apre-
sente para a sociedade 
e principalmente, que 
tipo de valor e propósito 
essa marca vai exercer 
no mundo. 

	 •	Defina seu público
-alvo e concorrência 
- O empreendedor deve 
entrar no universo de 
pesquisa para entender o 
público-alvo. Com isso, é 
definido quem é o cliente 
principal, mesmo que 

O e-commerce cresceu tanto em número de compras online, 
quanto novos sites de vendas.

O comércio tradicional 
foi duramente afetado 
com as restrições rela-
cionadas à Covid-19. A 
alternativa encontrada 
por muitos empresários ao 
longo do ano de 2020 foi 
adequar-se ao comércio 
eletrônico. Agora, com 
os sucessivos lockdowns 
decretados em razão do 
agravamento da pande-
mia, esse novo perfil de 
negócios foi novamente 
colocado em evidência e, 
por essa razão, alguns cui-
dados devem ser tomados 
para que o empreendedor 
tenha êxito e não saia no 
prejuízo

“Desde o início da pande-
mia, o e-commerce cresceu 
significativamente, tanto 
em número de compras 
online, quanto novos sites 
de vendas. Após um ano 
da pandemia, já é possível 
traçar os principais pontos 
de vulnerabilidade que 
esse ‘novo mercado’ resul-
tou”, diz Kristian Pscheidt, 
advogado sócio do Costa 
Marfori Advogados. Abaixo 
o especialista aponta cinco 
cautelas que devem estar 
no radar do empresário 
que atua no comércio ele-
trônico. 
 1) Entregas - não 

recebimento - O 
não recebimento de 
mercadorias relacio-
nadas ao extravio da 
mercadoria, entrega 
em local diverso, ou 
mesmo para pessoas 
não autorizadas, mos-
tra-se o principal pro-
blema detectado no 
comércio eletrônico. 
A pandemia impul-
sionou as empresas 
de frete, que muitas 
vezes recebem uma 
sobrecarga de tra-
balho. É importante 
que o empresário se 
certifique da capa-
cidade operacional 
da empresa de frete, 
bem como utilize-se 

Dicas essenciais para quem quer 
começar um negócio do zero

Durante a pandemia, observamos um crescimento massivo no número de negócios online, 
demonstrando que cada vez mais pessoas buscam boas ideias para começar um negócio do zero

	 •	Escolha o nome da 
empresa - Muita gente 
pensa que o nome da 
empresa vem em uma 
epifania, mas na verda-
de, precisa ser parte da 
construção da marca. O 
nome tem que represen-
tar o diferencial do seu 
produto. Tem que refletir 
o DNA da marca que está 
sendo criada. 

	 •	Propósito de marca 
- Independentemente 
do tamanho da empre-
sa, toda marca precisa 
de um propósito para 
existir. Ele corresponde 
à essência da marca e 
aquilo que deseja trans-
mitir para o mundo. Além 
disso, é a forma como a 
empresa atua na socie-
dade, sendo consciente 
sobre seu papel e sobre 
o impacto que produz na 
vida dos consumidores e 
da sua comunidade. 

  Após definir o propósito, 
o próximo passo é volta-
do para posicionamento 
de marca, uma estraté-
gia técnica construída 
junto ao profissional 
de marketing, que tem 
o objetivo de focar na 
percepção do cliente 
sobre a marca e pode 
ser transmitido de várias 
formas, como um slogan, 
por exemplo. Fonte 
e mais informações: 
(www.printi.com.br). 
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tenham outros possíveis 
alvos. De acordo com 
Ellen Pretel, gerente de 
Marketing, Branding e 
Comunicação da Printi, 
a pesquisa é dividida em 
três momentos. 

  “A primeira é conhecer 
a estratégia de negócio - 
sobre o que vai oferecer, 
como e qual é o diferencial 
da marca. Na segunda eta-
pa, é importante conhecer 
o cliente - quem é ele, o 
que é importante para 
ele, o que ele enxerga em 
relação ao produto. Por 
último, entender como o 
mercado funciona - saber 
se tem concorrência, o 
que dá certo e o que pode 
ser feito para se destacar 
das outras empresas”, 
comenta. 

  Aprender a partir do 
que já foi feito também é 
importante. “Entender o 
mercado e como os con-
correntes se posicionam, 
aprender com o que dá 
certo, mas também com 
o que dá errado. A gente 
costuma estudar casos 
de sucesso, mas casos de 
insucesso também nos 
dão grandes insights do 
que pode dar errado no 
caminho”, finaliza Ellen. 

	 •	Estabeleça Metas - É 
importante colocar no 
planejamento uma meta 
possível de cumprir. 
O empreendedor deve 
levar em consideração 
o cenário atual, onde a 
marca quer chegar e o 
espaço que deseja con-
quistar. 

Serviços registram crescimento 
de 3,7% em fevereiro

Cinco cautelas para o e-commerce 
durante a pandemia

de tecnologia apta a 
rastrear o produto e 
confirmar se foi efeti-
vamente entregue ao 
consumidor correto.

 2) Entregas - atrasos - 
Ao lado de problemas 
relacionados ao não 
recebimento, os atra-
sos, as entregas incom-
pletas ou mesmo de 
produtos danificados 
também concorrem 
no topo da lista de 
problemas. A questão 
logística é fundamental 
para o comércio ele-
trônico, sendo que as 
restrições de circula-
ção das pessoas podem 
dificultar a entrega, 
sendo recomendável 
que o empresário su-
gira prazos mais elás-
ticos de entrega.

 3) Problemas com pa-
gamento - A utilização 
de meios eletrônicos 
de pagamento, em 
especial por interme-
diários financeiros, 
pode dificultar a iden-
tificação da operação, 
a confirmação do re-
cebimento ou mesmo 
prejudicar o estorno 
do consumidor, acaso 
ele se arrependa da 
compra. É importante 
atestar que os inter-
mediários possuam 
uma plataforma que 
possibilite o acompa-

nhamento em tempo 
real da operação, 
facilitando a identifi-
cação e operação do 
pagamento.

 4) Fraudes - Cresceram 
as vendas online, 
multiplicaram-se as 
fraudes. É dever da 
empresa sinalizar, em 
seu sítio eletrônico, 
os cuidados que o 
consumidor deve ter 
ao adquirir um pro-
duto/serviço de forma 
remota. Adicional-
mente, é necessário 
que o comerciante 
crie uma rotina de 
identificação de frau-
des e comunique às 
autoridades compe-
tentes.

 5) Logístiva reversda 
- O direito ao arrepen-
dimento é prerroga-
tiva do consumidor, 
que pode desistir 
da compra. Porém, 
com o fechamento 
das atividades não 
essenciais, a logística 
reversa mostra-se um 
entrave. Desta forma, 
a empresa precisa 
custear um modo efe-
tivo de recolhimento 
do produto e estipular 
prazos mais elasteci-
dos, dada a dificulda-
de logística. - Fonte: 
(www.costamarfori.
com.br).
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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

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1119266-62.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ivan Yutaka Ito, Brasileiro, CPF 396.743.809-06, que lhe foi proposta 
uma ação de cobrança, de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, no valor de R$ 5.578,23, referente à taxa de conservação do lote 28, da Quadra 
IR, do Loteamento Ninho Verde – Gleba II (atualmente denominado Ninho Verde II Eco Residence). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial, bem como serão tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais.  

DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A. - CNPJ: 62.277.041/0001-87
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

São convocados os acionistas da DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A., com sede social à Avenida Margi-
nal Direita do Tietê, 800, a se reunirem em assembleia geral ordinária,  nesta Capital, às 10:00 horas do dia 28 de abril 
de 2021. Por conta da pandemia do COVID-19 a reunião será através de vídeo conferência, a fim de tratarem da se-
guinte ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras publicadas 
em 10/04/2021 relativas ao exercício findo em 31/12/2020. São Paulo, 15 de abril de 2021.

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 12 horas, na 
sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condo-
mínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Assembleia”), a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. 
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores In-
dependentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; 1.2. destinação dos resultados 
apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e 1.3. fi xação da remuneração 
anual e global dos administradores da Companhia; 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. extinção do 
Conselho de Administração da Companhia, com a consequente destituição de todos os seus membros; 2.2. reforma 
dos artigos 11 ao 20, 27, 34 ao 36 e 40 do Estatuto Social da Companhia, em razão da extinção do Conselho de Ad-
ministração da Companhia, caso aprovada; 2.3. eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias para o cargo de diretora sem 
designação especial e ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia, caso aprovada a extinção do Conse-
lho de Administração da Companhia; e 2.4. consolidação do Estatuto Social da Companhia. Os documentos relati-
vos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 

São Paulo, 15 de abril de 2021.
Angela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

A DIRETORIA Marcio Aparecido Utrila - Contador - CRC 1SP235229/O-2
“As demonstrações fi nanceiras e as notas explicativas em sua íntegra, juntamente com o parecer, encontram-se à disposição na sede da companhia e no website: www.loga.com.br.”

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 
de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Balanço Patrimonial - Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de
Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

 Notas explicativas 2020 2019
Receita Operacional Líquida .................................. 20 528.147 507.757
 Custo dos serviços prestados ..................................... 21 (416.002) (397.263)
Lucro Bruto ..................................................................  112.145 110.494
Receitas e Despesas Operacionais
 Despesas comerciais .................................................. 22 (2.799) (2.836)
 Despesas administrativas ........................................... 23 (25.148) (21.386)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas .... 24 164 (1.905)
Receitas e Despesas Operacionais Líquidas .....  (27.783) (26.127)
Lucro antes das Receitas
 e Despesas Financeiras.........................................  84.362 84.367
Receitas e Despesas Financeiras
 Receitas fi nanceiras .................................................... 25 3.519 4.806
 Despesas fi nanceiras .................................................. 25 (7.709) (7.635)
Resultado Financeiro Líquido .................................  (4.190) (2.829)
Lucro antes do Imposto de
 Renda e Contribuição Social ................................  80.172 81.538
Imposto de Renda e Contribuição Social
 Corrente ........................................................................ 9 (27.569) (30.729)
 Diferido ......................................................................... 9 785 3.419
Lucro Líquido do Exercício......................................  53.388 54.228

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

ATIVO Notas explicativas 2020 2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa ....................  5 39.414 44.253
 Contas a receber .........................................  6 59.419 53.806
 Ativo fi nanceiro de concessão ....................   5.824 5.824
 Estoques......................................................   4.818 4.257
 Impostos a recuperar ..................................  7 19.183 19.902
 Outras contas a receber..............................   2.008 1.691
 Adiantamento a fornecedores ....................   698 706
Total do ativo circulante ..........................   131.364 130.439
Não Circulante
 Realizável a longo prazo:
  Títulos e valores imobiliários ...................   300 292
  Contas a receber.......................................  6 10.489 10.489
  Ativo fi nanceiro de concessão..................   21.928 26.290
  Ativo fi scal diferido...................................  9 2.169 1.383
  Outras contas a receber ...........................   14 29
  Depósitos judiciais ...................................  8 15.321 14.979
  50.221 53.462
  Imobilizado................................................  10 82.278 65.758
  Direito de uso - Arrendamento .................  11 8.967 11.270
  Intangível ..................................................   338 428
  91.583 77.456
Total do ativo não circulante ...................   141.804 130.918

Total do Ativo ..............................................   273.168 261.357

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas
 explicativas 2020 2019
Circulante
 Fornecedores .................................................  12 43.851 48.923
 Empréstimos e fi nanciamentos ....................  13 16.107 13.297
 Passivo de arrendamento .............................  15 3.837 3.580
 Debêntures ....................................................  14 12.526 12.580
 Salários, benefícios e encargos sociais .......  16 23.042 20.985
 Imposto de renda e contribuição social .......   2.637 6.153
 Impostos, taxas e contribuições ...................  17 20.538 18.959
 Dividendos a pagar .......................................   21.613 15.825
 Adiantamentos de clientes ...........................   70 70
 Outras contas a pagar ...................................   3.528 6.316
Total do passivo circulante .......................   147.749 146.688
Não Circulante
 Fornecedores .................................................  12 2 -
 Empréstimos e fi nanciamentos ....................  13 35.960 17.643
 Passivo de arrendamento .............................  15 5.798 8.117
 Debêntures ....................................................  14 - 12.500
 Provisões .......................................................  18 10.147 6.694
Total do passivo não circulante ...............   51.907 44.954
Patrimônio Líquido ......................................  19
 Capital social .................................................   34.257 34.257
 Reservas de lucros ........................................   39.255 35.458
Total do patrimônio líquido........................   73.512 69.715
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ....   273.168 261.357
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 Capital social Reserva de lucros
    Reserva de Lucros Patrimônio
 Subscrito A integralizar Reserva legal retenção de lucros acumulados líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 ................ 60.650 (28.751) 2.358 2.154 - 36.411

Integralização de capital com reserva legal........ - 2.358 (2.358) - - -
Lucro líquido do exercício .................................... - - - - 54.228 54.228
Reserva de lucros ................................................. - - - 39.094 (39.094) -
Reserva legal ........................................................ - - 2.743 - (2.743) -
Dividendos propostos ........................................... - - - (2.154) (13.031) (15.185)
Outros ................................................................... - - - (6.379) 641 (5.738)

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 ................ 60.650 (26.393) 2.743 32.715 - 69.715
Lucro líquido do exercício .................................... - - - - 53.388 53.388
Reserva de lucros ................................................. - - - 38.039 (38.039) -
Reserva legal ........................................................ - - 2.669 - (2.669) -
Dividendos propostos ........................................... - - - (36.911) (12.680) (49.591)

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 ................ 60.650 (26.393) 5.412 33.843 - 73.512
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

mercado, e não estão sujeitas a riscos de mudança signifi cativa de valor. 
6. Contas a receber: As contas a receber são compostos como seguem:
Prefeitura Municipal de São Paulo: 2020 2019
Valores faturados .................................................................... 13.432 11.742
Medição dos serviços prestados ............................................ 56.093 52.519
 69.525 64.261
Clientes privados:
Valores faturados - venda de sucata ...................................... 99 6
 99 6
Partes relacionadas ................................................................. 284 28
Total ........................................................................................ 69.908 64.295
Circulante ................................................................................. 59.419 53.806
Não circulante ......................................................................... 10.489 10.489
Total ........................................................................................ 69.908 64.295
A exposição ao risco de crédito da Companhia está limitado ao valor das contas 
a receber mencionadas acima. O aging list das contas a receber é composto como 
segue: 2020 2019
Valores a vencer ...................................................................... 54.994 32
Vencidos:
Até 30 dias ............................................................................... 252 53.774
Entre 31 e 60 dias .................................................................... 47 -
Entre 91 e 180 dias .................................................................. 4.127 -
Acima de 360 dias (a) .............................................................. 10.488 10.489
 69.908 64.295
(a) O saldo acima de 360 dias refere-se a serviços extracontratuais realizados à 
Prefeitura de São Paulo, que ocorreram nos períodos de 2007, 2009 e 2013, a 
Companhia não constituiu provisão para crédito de liquidação duvidosa para es-
ses títulos devido ao estágio de negociação junto a contraparte. O valor originou-
-se do atendimento da solicitação feita pelo poder concedente em outubro de 
2004 para a realização da coleta de indivisíveis (resíduos de varrição de vias pú-
blicas), quando o objeto do contrato de concessão fi rmado abrangia os serviços 
divisíveis. Conforme as cláusulas 11.8, 11.9 e 11.10 a Concessionária deveria ser 
remunerada pela prestação de tal serviço, o que não ocorreu de forma integral, 
resultando no processo administrativo aberto pela LOGA no ano de 2013 e que 
segue em andamento. 7. Imposto a recuperar: São compostos com segue:
 2020 2019
IRPJ .......................................................................................... 398 398
Cofi ns ....................................................................................... 11.903 12.706
Pis ............................................................................................. 5.365 5.413
INSS ......................................................................................... 1.510 1.385
Outros ....................................................................................... 7 -
 19.183 19.902
8. Depósitos judiciais: Os depósitos judiciais são compostos como seguem:
 2020 2019
Penhora de crédito .................................................................. 7 -
Depósito recursal..................................................................... 527 558
Depósito em garantia .............................................................. 9.631 9.941
Correção monetária de depósitos judiciais ............................ 10.250 9.812
Compensação de depósitos com 
 provisões contingenciais correlatas ..................................... (5.094) (5.332)
 15.321 14.979
9. Imposto de renda e contribuição social 2020 2019
Diferenças temporárias:
Lucros não realizados sobre contas 
 a receber de clientes públicos .............................................. (12.953) (11.372)
Provisões contingenciais ......................................................... 15.126 11.472
Provisão para perda de estoque ............................................. 42 42
Provisão conscientização da população ................................. 116 543
Provisão para participação nos resultados............................. 2.594 1.997
Outros ....................................................................................... 1.453 1.385
Total ........................................................................................ 6.378 4.067
Alíquotas - 34% ....................................................................... 34 34
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos, líquidos ................................................. 2.169 1.383
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos ....... 6.573 5.250
Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos ... (4.404) (3.867)
Reconciliação da taxa efetiva: A reconciliação da provisão para Imposto de 
Renda e contribuição social, tendo como base as alíquotas vigentes e o débito 
efetivo reconhecido no resultado, é como segue:
 2020 2019
Lucro antes dos impostos ............................................................ 80.172 81.538
Alíquota nominal do imposto de renda 
 e da contribuição social - % ..................................................... 34 34
Despesa esperada com imposto 
 de renda e contribuição social.................................................. (27.258) (27.723)
Efeito do imposto de renda e contribuição social sobre:
Brindes / multas indedutíveis ..................................................... (2) (37)
Provisão para gratifi cação, bônus e doações ............................ (552) (702)
Outras diferenças temporárias ................................................... 1.028 1.152
Provisão para imposto de renda e contribuição social  (26.784) (27.310)
Corrente ........................................................................................ (27.569) (30.729)
Diferido ......................................................................................... 785 3.419
Alíquota efetiva ........................................................................ 33,41% 33,49%
10. Imobilizado: O saldo é composto como segue:
   2020  2019
 Taxa média  
 Anual % Custo Depreciação Líquido Líquido
Terrenos ................. - 24.266 - 24.266 24.266
Benfeitorias em 
 bens de terceiros . 10% 3.482 - 3.482 3.568
Máquinas 
 e equipamentos ... 10% 13.949 (7.145) 6.804 7.664
Veículos .................. 20% 90.183 (44.897) 45.286 28.086
Móveis, utensílios 
 e outros ................ 10% 1.226 (598) 628 665
Equipamentos 
 de informática ..... 20% 4.151 (2.654) 1.497 1.451
Imobilizado 
 em andamento .... - 315 - 315 58
  137.572 (55.294) 82.278 65.758
11. Direito de uso – arrendamento: O saldo é composto como segue:
 Saldo    Saldo
 em 31 de    em 31 de
 dezembro    dezembro
Ativo subjacente de 2019 Adição Depreciação de 2020 
Edifi cação ...........................  6.800 711 (1.824) 5.687
Veiculos e equipamentos ..  4.470 292 (1.482) 3.280
 11.270 1.003 (3.306) 8.967
12. Fornecedores: O saldo é composto como segue: 2020 2019
Fornecedores ........................................................................... 20.785 23.971
Partes relacionadas ................................................................. 23.068 24.952
 43.853 48.923
Circulante ................................................................................. 43.851 48.923
Não circulante ......................................................................... 2 -

1. Contexto operacional: A Logística Ambiental de São Paulo S.A - Loga (“Com-
panhia” ou “Loga”), situada à Avenida Marechal Mario Guedes, 221- Jaguaré - 
Município de São Paulo - SP, é concessionária pública dos serviços divisíveis de 
limpeza urbana do setor denominado noroeste na cidade de São Paulo, em con-
formidade com o contrato nº 027/SSO/2004, fi rmado em 6 de outubro de 2004, 
com duração de 20 anos prorrogáveis por até 20 anos adicionais à critério do Po-
der Concedente, o qual foi iniciado em 13 de outubro de 2004. 2. Base de pre-
paração: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil. 3. Principais políticas contábeis: A Com-
panhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a 
todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fi nanceiras. a. Instru-
mentos fi nanceiros: No reconhecimento inicial de um investimento em um ins-
trumento patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia pode 
optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo 
do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. To-
dos os ativos fi nanceiros não classifi cados como mensurados ao custo amortiza-
do ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classifi cados como ao VJR. Isso 
inclui todos os ativos fi nanceiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Com-
panhia pode designar de forma irrevogável um ativo fi nanceiro que de outra for-
ma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA 
como ao VJR se isso eliminar ou reduzir signifi cativamente um descasamento 
contábil que de outra forma surgiria. A Companhia realiza uma avaliação do ob-
jetivo do modelo de negócios em que um ativo fi nanceiro é mantido em carteira 
porque isso refl ete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informa-
ções são fornecidas à Administração. b. Receita de contrato com cliente: A 
receita é mensurada com base na contraprestação especifi cada no contrato com 
o cliente. A Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre o 
produto ou serviço ao cliente. Abaixo são demonstradas as informações sobre a 
natureza e a época do cumprimento de obrigações de desempenho em contratos 
com clientes e as políticas de reconhecimento de receitas relacionadas. Recei-
ta de serviços prestados - Resíduos: • Coleta e detinação de resíduos: 
As receitas provenientes da prestação dos serviços de coleta e destinação são 
decorrentes de: coletas de resíduos sólidos domiciliares, Coleta de Resíduos de 
Saúde e Coleta Hospitalar, e a sua devida destinação fi nal em aterro. Tais servi-
ços compõem um pacote único de itens não separáveis, ou seja, estes serviços 
não são prestados separadamente à outros clientes, e desta forma compõem uma 
única obrigação de desempenho “Coleta, destinação e Tratamento de Resíduos”. 
Conforme os contratos de prestação dos serviços de coleta e destinação, a obri-
gação de desempenho é cumprida, e a receita é reconhecida por tarifa fi xa inde-
pendente do quantitativo de resíduos coletados e destinados. c. Receitas fi nan-
ceiras e despesas fi nanceiras: As receitas fi nanceiras compreendem recei-
tas de juros sobre aplicações fi nanceiras, descontos obtidos e receita de juros 
sobre ativos fi nanceiros. As despesas fi nanceiras compreendem despesas de ju-
ros sobre empréstimos e fi nanciamentos, dêbentures e descontos concedidos. A 
receita de juros e a despesa de juros são reconhecidas no resultado, por meio do 
método dos juros efetivos. d. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensura-
ção: Os bens do imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição 
ou custo de construção, menos a depreciação acumulada e provisão de perda 
pelo valor recuperável (impairment). Quando partes signifi cativas de um item do 
imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separa-
dos (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alie-
nação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos sub-
sequentes: Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável 
que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos 
pela Companhia. (iii) Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar 
o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, 
utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, ou de forma 
sistemática ao longo do contrato de concessão, dos dois o menor. A depreciação 
é geralmente reconhecida no resultado. Os métodos de depreciação, as vidas 
úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso 
seja apropriado. (iv) Custos de empréstimos: Custos de empréstimos são ca-
pitalizados quando são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou pro-
dução de um ativo qualifi cável, ao qual juros e outros encargos são contabiliza-
dos como custo do ativo em consonância com o CPC 20 (R1) – Custos de emprés-
timos. A Companhia deve cessar a capitalização quando substancialmente todas 
as atividades necessárias ao preparo do ativo estiverem concluídas. e. Contra-
tos de concessão: (i) Caracteristicas do contrato de concessão: Os bens 
vinculados à concessão serão reversíveis ao poder Concedente no encerramen-
to do contrato de concessão. Quando o Poder Concedente tiver uma obrigação 
de pagamento para somente parte do investimento, é reconhecido o valor de ati-
vo fi nanceiro pela quantia garantida pelo Concedente e o excesso que não é ga-
rantido pelo Concedente é reconhecido como ativo intangível (“modelo bifurca-
do”). O valor amortizável dos bens vinculados à concessão é apropriado de for-
ma sistemática ao longo do contrato de concessão ou de sua vida útil estimada, 
dos dois o menor. f. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço patri-
monial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como re-
sultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja re-
querido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base 
as melhores estimativas do risco envolvido. g. Imposto de renda e contribui-
ção social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e 
diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% 
sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e conside-
ram a compensação de prejuízos fi scais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribuição so-
cial compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o im-
posto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados 
à combinação de negócios, ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio 
líquido ou em outros resultados abrangentes. h. Arrendamento: No início de um 
contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um 
contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de con-
trolar o uso de um ativo identifi cado por um período de tempo em troca de con-
traprestação. 4. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma 
série de novas normas são efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro 
de 2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demons-
trações fi nanceiras. As referidas normas não tem efeito nas demonstrações fi -
nanceiras da Companhia. - Contratos onerosos – custos para cumprir um contra-
to (alterações ao CPC 25); - Reforma da taxa de juros de referência – Fase 2 (al-
terações ao CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06). As seguintes normas al-
teradas e interpretações não deverão ter um impacto signifi cativo nas demons-
trações fi nanceiras da Companhia para o exercício de 2021: - Concessões de alu-
guel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06); - Imobilizado: receitas an-
tes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); - Referência à Estrutura Conceitual 
(alterações ao CPC 15); - Classifi cação do Passivo em Circulante ou Não Circulan-
te (alterações ao CPC 26). 
5. Caixa e equivalentes de caixa: São compostos com segue:
 2020 2019
Caixa ........................................................................................ 13 13
Bancos...................................................................................... 396 1.363
Aplicações fi nanceiras ............................................................ 39.005 42.877
 39.414 44.253
As aplicações fi nanceiras referem-se, principalmente, a certifi cados de depósito 
bancário, de liquidez imediata e remuneração atrelada à variação média de 56,6% 
em 2020 (98% em 2019) do CDI, não excedendo os seus respectivos valores de 

13. Empréstimos e fi nanciamentos: Esta nota explicativa fornece informações 
sobre os termos contratuais dos empréstimos e fi nanciamentos com juros, que 
são mensurados pelo custo amortizado. As obrigações por empréstimos e fi nan-
ciamentos são representadas como seguem:
Modalidade Encargos fi nanceiros - % Vencimento 2020 2019
Finame Pré-fi xado de 9,40% a.a. 
 a 12% a.a. Janeiro/2020 - 19
BNDES Pré-fi xado de 3,50% a.a. 
 a 8,40% a.a.  Janeiro/2020 a
  Dezembro/2023 4.965 7.891
Capital de giro CDI + 2,81% a.a. Janeiro/2020 a 
  Jullho/2023 5.870 15.391
Crédito direto  Pré-fi xado de Janeiro/2020 a
 ao consumidor 9,51% a.a. Novembro/2024 41.232 7.639
   52.067 30.940
Circulante   16.107 13.297
Não circulante   35.960 17.643
Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:
Vencimento 2020 2019
2021 ......................................................................................... - 6.744
2022 ......................................................................................... 12.919 4.363
2023 ......................................................................................... 13.301 4.162
2024 ......................................................................................... 7.342 2.331
2025 ......................................................................................... 2.398 43
 35.960 17.643
Garantias: Os empréstimos e fi nanciamentos da Companhia, na modalidade FI-
NAME, estão garantidos por veículos no valor contábil de R$19 em 2020. Os em-
préstimos e fi nanciamentos da Companhia, na modalidade BNDES (também CEF 
– FINISA), estão garantidos por fi ança bancária no valor de R$8.816 em 2020 
(R$7.891 em 2019). Os empréstimos e fi nanciamentos da Companhia não pos-
suem cláusulas restritivas de contrato (covenants).
Conciliação da movimentação dos empréstimos e fi nanciamentos
 Saldo     Saldo
 em 31 de   Paga- Paga- em 31 de
 dezembro Capta-  mento mento dezembro
Modalidade de 2019 ção Juros Juros Principal de 2020
Finame/Finep ....  19 - 5 - (24) -
BNDES ..............  7.891 - 691 (386) (3.231) 4.965
Capital de giro ..  15.391 - 132 (575) (9.078) 5.870
Crédito direto 
 ao consumidor  7.639 35.110 3.142 (2.950) (1.709) 41.232
 30.940 35.110 3.970 (3.911) (14.042) 52.067
14. Debêntures   Pagamento Pagamento 
 2019 Juros de juros do principal 2020
Debêntures ........ 25.080 1.151 (1.205) (12.500) 12.526
Circulante ...........     12.526
Em 15 de maio de 2015, a Companhia emitiu em série única 50 debêntures sim-
ples nominativas, no valor unitário de R$1.000, totalizando uma captação de 
R$50.000. Tais debêntures são de espécie quirografária, não conversíveis em 
ações, com garantia adicional real fi dejussória, sem emissão de cautelas ou cer-
tifi cados. As debêntures foram colocadas com esforços restritos pela Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, coordenador líder da emissão. 
As debêntures serão remuneradas a taxa de 100% das taxas médias diárias dos 
depósitos Interfi naceiros – DI, divulgado pela CETIP, acrescidas de uma sobreta-
xa equivalente de 3% ao ano. A amortização será trimestral a partir de 15 de maio 
de 2017 do valor nominal unitário e consecutivas. O vencimento fi nal da opera-
ção ocorrerá em 15 de dezembro de 2021. Garantias e cláusulas restritivas 
(covenants): As Debêntures são garantidas por fi ança da Solví Participações 
S.A. em 62,347% e Estre Ambiental S.A. em 37,653%. Cada uma fi adora é res-
ponsável proporcionalmente ao montante da obrigação. O instrumento de emis-
são de debêntures estabelece cláusulas restritivas (covenants) que podem carac-
terizar evento de inadimplemento e, portanto, o vencimento antecipado das de-
bêntures. Exige-se a observação do cumprimento do índice: IAC - Índice de Ala-
vancagem Consolidada, que é apresentado através do cálculo de empréstimos e 
fi nanciamento menos disponibilidade dividido pelo EBITDA, e o resultado deve 
ser inferior a 2,85. As cláusulas restritivas foram integralmente cumpridas em 31 
de dezembro de 2020 e 2019. 15. Passivo de arrendamento: O passivo de ar-
rendamento é representada como segue:
 Taxa de desconto Vencimento 2020 2019
Arrendamento  ....   Setembro/2020 a
 mercantil ...........  8,48% a.a. Junho/2024 9.635 11.697
   9.635 11.697
Circulante ............    3.837 3.580
Não circulante ....    5.798 8.117
Movimentação do passivo de arrendamento:
 Saldo     Saldo
 em 31 de    Apro- em 31 de
 dezembro Capta-  Paga- priação dezembro
 de 2019 ção Juros mentos de juros de 2020
Arrendamento 
 mercantil .........  11.697 1.003 901 (3.065) (901) 9.635
16. Salários, benefícios e encargos sociais: São compostos como segue:
 2020 2019
Salários .................................................................................... 4.543 4.839
Encargos trabalhistas .............................................................. 3.954 3.357
Férias ........................................................................................ 11.950 10.782
Participação nos resultados .................................................... 2.595 2.007
 23.042 20.985
Benefício de previdência privada: Durante o exercício fi ndo em 31 de dezem-
bro de 2020, os custos incorridos com a manutenção do plano somaram R$288 
(R$237 em 2019), os quais foram reconhecidos diretamente no resultado. 
17. Impostos, taxas e contribuições: São compostos como seguem:
 2020 2019
ISS sobre serviço ..................................................................... 2.737 3.092
Pis sobre serviço ...................................................................... 2.996 2.623
Cofi ns sobre serviço ................................................................ 14.144 12.105
Pis/Cofi ns/CSLL retidos ........................................................... 48 62
IR fonte ..................................................................................... 362 393
Outros ....................................................................................... 251 684
 20.538 18.959
18. Provisões: São compostas como seguem: 2020 2019
Contingências .......................................................................... 10.031 6.151
Obrigações contratuais ........................................................... 116 543
 10.147 6.694
19. Patrimônio líquido: (i) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lu-
cro líquido apurado em cada exercício nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 
até o limite de 20% do capital social. (ii) Dividendos: O estatuto da Companhia 
estabelece a distribuição de dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido do 
exercício, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, efetuada”ad referendum” 
da Assembleia Geral. Em 2020, foi aprovado em assembleia à título de dividen-
dos o montante de R$49.475 (R$15.185 em 2019). 
20. Receita operacional líquida: São compostas como seguem:
 2020 2019
Clientes públicos ..................................................................... 623.291 599.143
Clientes privados ..................................................................... 76 153
Total receita de serviço (a) ................................................ 623.367 599.296
Receita de construção ............................................................. - 276
Realização do ativo fi nanceiro ................................................ (6.395) (6.395)
Total receita bruta ............................................................... 616.972 593.177
Deduções sobre as vendas
ISS ............................................................................................ (31.165) (29.963)
PIS ............................................................................................ (10.285) (9.892)
COFINS ..................................................................................... (47.375) (45.562)
ICMS ........................................................................................ - (3)
Total de deduções sobre serviços prestados ................ (88.825) (85.420)
Receita operacional líquida .............................................. 528.147 507.757
(a) As receitas de prestação de serviços são provenientes basicamente de uma 
obrigação de desempenho. • Coleta, destinação e tratamento de resíduos – 
100%. Houve a realização do ativo fi nanceiro reconhecido em relação aos inves-
timentos realizados em infraestrutura defi nida no contrato de concessão, quan-
do de sua conclusão. Essa realização ocorreu mediante à compensação de valo-
res recebidos mensalmente na composição da tarifa de prestação de serviço.

21. Custos dos serviços prestados: São compostas como seguem:
 2020 2019
Salários e encargos ................................................................. (156.893) (142.856)
Mão de obra ............................................................................ (672) (64)
Aluguel ..................................................................................... (12.684) (7.073)
Depreciações e amortizações ................................................. (17.790) (16.561)
Materiais aplicados nos serviços ........................................... (46.769) (46.170)
Serviços de terceiros (a) .......................................................... (157.357) (171.541)
Provisão de outorga de ônus de concessão ........................... (31.467) (30.063)
Outros custos de produção ..................................................... (20.571) (17.393)
Custos de bens reversíveis ..................................................... - (276)
Créditos fi scais (b) ................................................................... 28.201 34.734
 (416.002) (397.263)
(a) As principais naturezas em serviços de terceiros é referente a manutenção 
de veículos, transportes de resíduos, destinação de aterro e serviços de 
incineração. (b) As principais naturezas relativas aos créditos fi scais são de PIS 
e COFINS. 
22. Despesas comerciais: São compostas como seguem:
 2020 2019
Patrocínio, brindes e doações ................................................. - (18)
Propaganda e publicidade ....................................................... (2.760) (2.723)
Outros ....................................................................................... (39) (95)
 (2.799) (2.836)
23. Despesas e administrativas: São compostas como seguem:
 2020 2019
Remuneração direta mão de obra .......................................... (7.902) (6.255)
INSS ......................................................................................... (1.348) (1.158)
FGTS ......................................................................................... (340) (286)
Benefícios ................................................................................ (1.444) (1.229)
Depreciação e amortização ..................................................... (523) (488)
Serviços de terceiros (a) .......................................................... (11.343) (10.096)
Viagens e estadias .................................................................. (34) (115)
Tributos, seguros e contribuições ........................................... (1.317) (1.017)
Outros ....................................................................................... (897) (742)
 (25.148) (21.386)
(a) Refere-se principalmente a despesas compartilhadas no valor de R$4.041 
(R$4.617 em 2019), consultoria administrativa-fi nanceira no valor de R$ 1.785 
(R$1.021 em 2019), honorários advocatícios R$ 3.249 (R$2.354 em 2019). 
24. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas: São compostas como 
seguem:
 2020 2019
Receitas eventuais .................................................................. 1.886 973
Despesas e provisões contingenciais ..................................... (5.723) (2.177)
Resultado vendas de imobilizado ........................................... 6.656 228
Patrocínio ................................................................................. (487) (576)
Multa contratual ...................................................................... (1.832) -
Outras ....................................................................................... (336) (353)
Total ........................................................................................ 164 (1.905)
25. Receitas e despesas fi nanceiras: São compostas como seguem:
 2020 2019
Rendimentos sobre aplicações fi nanceiras ............................ 372 1.073
Juros recebidos e descontos obtidos ..................................... 524 2.942
Correção dos depósitos judiciais ............................................ 590 791
Ajuste a valor presente ........................................................... 2.033 -
Total receitas fi nanceiras .................................................. 3.519 4.806
Variação monetária ................................................................. (3) (23)
Despesas bancárias ................................................................ (646) (575)
Despesas com juros e descontos concedidos ........................ (1.056) (33)
Despesas com juros sobre arrendamento mercantil ............. (876) (1.037)
Despesas com multas e moras fi nanceiras ............................ (29) (27)
Tributos sobre movimentações fi nanceiras ............................ (6) (205)
Juros sobre empréstimos, fi nanciamentos e debêntures ...... (5.093) (5.735)
Total despesas fi nanceiras ................................................ (7.709) (7.635)
Total ........................................................................................ (4.190) (2.829)
26. Contrato de concessão: Através do Contrato de Concessão a Companhia 
presta serviços divisíveis de limpeza urbana na região noroeste da cidade de São 
Paulo/SP, sendo o período de concessão de 20 anos a partir de outubro de 2004, 
renovável por mais de 20 anos e tem reajuste anual da tarifa com base em fór-
mula paramétrica estipulada em contrato e composta de diversos índices do se-
tor. A cada 5 anos o contrato prevê a realização de revisão ordinária das tarifas 
praticadas de modo a manter sua fi delização à equação econômico-fi nanceira ini-
cial do Contrato. Terrenos, estruturas e construções bem como todos os contêi-
neres utilizados para a execução do objeto da concessão são bens reversíveis e 
os demais ativos poderão ser revertidos conforme repactuação contratual. As 
principais obrigações contratuais são modernização do transbordo Ponte Peque-
na; construção de novo transbordo; implantação de aterro sanitário e estação de 
tratamento de efl uentes; construção de usina de compostagem; construção de 
centrais de triagem; construção de central de tratamento de resíduos de serviços 
de saúde; implantação de coleta mecanizada; encerramento do aterro sanitário 
Bandeirantes; revegetação do aterro sanitário Vila Albertina e renovação de fro-
ta de veículos a cada 5 anos. a. Ativo fi nanceiro: A Companhia reconhece um 
ativo fi nanceiro à medida que tem o direito contratual incondicional de receber 
caixa ou outro ativo fi nanceiro do concedente pelo serviço de construção. O con-
cedente tem pouca ou nenhuma opção para evitar o pagamento. A receita reco-
nhecida com relação à construção em 2020 e 2019 representa o valor justo do 
serviço prestado na construção da infraestrutura para prestação dos serviços. A 
Companhia registrou ativos fi nanceiros conforme detalhamento abaixo:
 2020 2019
Transbordo ............................................................................... 8.849 11.266
Edifi cações ............................................................................... 324 324
Benfeitorias ............................................................................. 1.520 1.520
Conteineres .............................................................................. 5.507 6.206
Centros de triagem .................................................................. 4.438 5.607
RSSS Unid. Treinamento ......................................................... 7.726 9.837
Tr. Anhanguera ......................................................................... 3.662 3.662
Col. Mecanizada ...................................................................... 71 71
Ajuste a Valor Presente ........................................................... (4.345) (6.379)
 27.752 32.114
Circulante ................................................................................. 5.824 5.824
Não circulante ......................................................................... 21.928 26.290
O ativo fi nanceiro no montante de R$27.752 em 2020 (R$32.114 em 2019) refere-
se à infraestrutura que vem sendo construída ou adquirida pela Companhia e que 
será reversível ao Poder Concedente, ao término do contrato de concessão. 
Conforme contrato, a Companhia vem sendo remunerada por esses investimentos.

 2020 2019
Lucro líquido do exercício ..................................................... 53.388 54.228

Total Resultado abrangente da Companhia ................... 53.388 54.228
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios Findos em 31 de 
Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

 2020 2019
Lucro líquido do exercício ..................................................... 53.388 54.228

Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização .................................................. 20.194 17.795
Baixa de imobilizado e intangível ......................................... 314 583
Ajuste de períodos anteriores .............................................. - 641
Encargos fi nanceiros sobre empréstimos, 
 debêntures e arrendamento ............................................... 6.022 3.140
( Reversão ) / Provisão para concientização da população . (427) (345)
Reversão de ativo fi nanceiro ................................................ 6.396 6.396
Correção de depósitos judiciais ............................................ - (791)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................... 1 -
Reconhecimento de crédito de PIS e de COFINS ................. - (13.515)
Provisão para contingências ................................................. 5.707 2.163
Imposto de renda e contribuição 
 social correntes e diferidos ................................................ 26.784 27.310

Aumento / Redução nos ativos operacionais:
Títulos e valores mobiliários ................................................. (8) (292)
Contas a receber ................................................................... (5.358) 44.221
Partes relacionadas ............................................................... (256) -
Impostos a recuperar ............................................................ 719 (2.265)
Estoques ................................................................................ (561) (1.155)
Outras contas a receber ........................................................ (302) (557)
Depósitos judiciais ................................................................ (113) 46
Adiantamento a fornecedores .............................................. 8 (8)
Ativo fi nanceiro de concessão .............................................. (2.034) -

Aumento / Redução nos passivos operacionais:
Fornecedores ......................................................................... (3.186) 5.524
Partes relacionadas ............................................................... (1.884) -
Salários, benefícios e encargos sociais ............................... 2.057 1.248
Impostos, taxas e contribuições ........................................... 1.579 1.704
Pagamento de contingências ................................................ (2.056) (1.075)
Outras contas a pagar ........................................................... (2.788) -

Caixa gerado pelas atividades operacionais ............... 104.196 144.996
Impostos pagos sobre o lucro ............................................... (31.086) (24.577)
Arrendamento mercantil - juros pagos ................................. (901) (950)
Debêntures - juros pagos ...................................................... (1.205) (2.352)
Empréstimos e fi nanciamentos - juros pagos ...................... (3.911) (2.992)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais . 67.093 114.125
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Aquisições de imobilizado .................................................... (33.632) (15.165)
Adição de intangível ............................................................. - (83)

Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento ............................................. (33.632) (15.248)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Debêntures - pagamento principal ....................................... (12.500) (9.375)
Arrendamento mercantil - pagamento principal .................. (3.065) (2.606)
Empréstimos e fi nanciamentos - captação .......................... 35.110 22.114
Empréstimos e fi nanciamentos - pagamento principal ....... (14.042) (25.760)
Dividendos pagos .................................................................. (43.803) (42.000)

Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de fi nanciamento........................................... (38.300) (57.627)
Aumento / Redução do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa .................................................. (4.839) 41.250

Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício......... 44.253 3.003
Caixas e equivalentes de caixa no fi m do exercício ............ 39.414 44.253

Variação líquida do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa ................................................... (4.839) 41.250

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras

Senhores Acionistas, submetemos à apreciação de V. Sas. 
as Demonstrações Financeiras da Logística Ambiental de São 

Paulo S.A. - LOGA referentes a 31 de Dezembro de 2020 e 2019. 
I) A Companhia: O contrato de concessão fi rmado em 2004 entre a LOGA e a 
Prefeitura do Município de São Paulo completou seu décimo-sexto ano de desa-
fi os, realizações e inovações. A concessionária é a responsável pela coleta, trans-
porte, tratamento e destinação fi nal dos resíduos domiciliares e de serviços de 
saúde gerados nas regiões Norte e Oeste da cidade, por 20 anos. Atualmente, as 
regiões Norte e Oeste contam com 4,5 milhões de habitantes, além de uma po-
pulação fl utuante estimada em mais 2 milhões de pessoas que trabalham, estu-
dam, passam por atendimento de saúde e fazem negócios nessas regiões. 
II) Desempenho Operacional: Para atender esta demanda a LOGA conta com 
mais de 2.400 colaboradores e cerca de 300 veículos especializados na coleta 
de resíduos porta-a-porta. São 1,6 milhão de domicílios e 21 mil estabeleci-
mentos de saúde coletados dia e noite em 876 bairros e 13 subprefeituras. Em 
2020 foram 1,7 milhão de toneladas coletadas, com 14 milhões de quilômetros 
percorridos pelas ruas e consumo de 8,2 milhões de litros de combustível. Na 
Estação de Transbordo Ponte Pequena foram transferidas 1,5 milhões de tone-
ladas de resíduos de caminhões de coleta para veículos com grande capacida-
de de carga, otimizando o fl uxo de resíduos até o aterro sanitário. Foram cole-
tadas e tratadas cerca de 29 mil toneladas de Resíduos de Saúde, seguindo os 
mais rígidos controles e padrões técnicos. A destinação fi nal de 1,7 milhão de 
tonelada ocorreu em um dos maiores e mais seguros aterros sanitários do mun-
do, alinhado ao compromisso da LOGA com o Meio Ambiente e a Qualidade 
dos serviços. Os indicadores de produtividade da Companhia continuam apre-
sentando melhorias constantes, em razão dos esforços contínuos em treina-
mento, produtividade e segurança, além de inovações nos equipamentos e des-
tacada gestão no controle operacional. 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

III) Gestão de Pessoas: A LOGA busca continuamente a capacitação de seus 
colaboradores, desenvolvendo programas que visam o aprimoramento especí-
fi co no desempenho das suas atividades. O programa de estágio vem sendo re-
novado e continua promovendo oportunidades para estudantes no nível de gra-
duação a ingressarem no mercado de trabalho e adquirirem experiência. Outro 
programa de destaque é o Programa de Trainee que visa desenvolver e quali-
fi car jovens para ocupar posições estratégicas e assumir desafi os propostos 
pela Organização. Além dos programas destacados, a LOGA investe em ações 
que proporcionam reconhecimento aos colaboradores, como Você Tem Mais 
Valor, voltado à valorização dos colaboradores através do cumprimento dos pro-
cedimentos internos, segurança do trabalho e qualidade dos serviços. 
IV) Segurança, e Meio Ambiente: Com base nos preceitos da gestão inte-
grada, a LOGA adota práticas e procedimentos para proporcionar aos seus co-
laboradores um ambiente seguro e saudável, investindo em ações e equipa-
mentos que minimizem riscos à segurança e saúde do trabalho, implementan-
do medidas de proteção em suas atividades e operações no combate ao CO-
VID19. Comprometida com a preservação do meio ambiente, a LOGA cumpre 
com rigor a legislação aplicável a sua atividade, atuando com práticas preven-
tivas para mitigar seus aspectos e impactos ambientais. 
V) Qualidade, Auditoria Interna e Gestão da Informação: Com a missão 
de assegurar o cumprimento do desdobramento dos objetivos estratégicos e 
políticas da Loga mediante o processo de auditoria, gestão de metas, políticas 
e procedimentos e planos de ação a LOGA mantém esses processos em apoio 
a Alta Direção via Governança Corporativa. De forma consistente são realiza-
dos defi nições de processos, padrões e procedimentos críticos para sustenta-
ção do negócio sendo certifi cada por organismo acreditado pelo Inmetro nas 
ISOs 9001 - Sistemas de Gestão de Qualidade e 37001 - Sistemas de Gestão 
Antissuborno, selos internacionalmente reconhecidos. 

VI) Responsabilidade Social: Em 2020, a Loga, devido ao momento de pan-
demia vivenciado pelo mundo todo, iniciou o ano com ações presenciais, mas, 
aos poucos, foi substituindo grande parte de suas ações por produções efetua-
das em home at work, panfl etagens sem contato com público e conscientização 
de forma on-line. O atendimento personalizado porta a porta foi substituído pela 
panfl etagem com folhetos informativos. Foi um ano de adaptação ao novo nor-
mal e de traçar estratégias. Independente disso, a empresa atendeu cerca de 
113,5 mil participantes. A Companhia manteve o Projeto IAJA (Incubadora Am-
biental Jovem & Ação) - realizado em parceria com a Sociedade Benfeitora do 
Jaguaré, que manteve atividades a distância que impactaram 1.700 pessoas via 
web, entre crianças e adultos. Além disso, em 2020, a Loga realizou projetos 
via Lei de Incentivo à Cultura, sem deixar de honrar com seus compromissos so-
ciais e culturais, que aguardam o retorno de normalidade para dar andamento 
às atividades presenciais. A peça “Por um Futuro Sustentável”, projeto que leva 
conscientização para as crianças do Agrupamento Noroeste da cidade de São 
Paulo possui 14 apresentações pendentes, aportadas no fi nal de 2019, e que 
voltarão a ser realizadas tão logo as instituições de ensino retornem totalmen-
te com suas atividades presenciais. Já o projeto incentivado da obra Espaços 
Indivisíveis  foi também a grande contribuição da empresa nessas questões e 
pode ser realizado em sua totalidade com a impressão de 3.000 exemplares. O 
grande destaque do ano em conscientização foi a continuidade do Movimento 
Recicla Sampa, que possui todas as ferramentas on-line e que possibilita ativi-
dades para sensibilizar o público a partir de comunicação integrada e utilizan-
do personagem de destaque e plataformas digitais. Esse projeto abrangeu um 
público estimado de 11 milhões de pessoas. Todas essas ações contribuíram 
para a formação, nessa pandemia, de forma on-line dos munícipes que apren-
deram sobre o manejo responsável dos resíduos, visando uma sociedade mais 
sustentável e ciente da importância da gestão compartilhada por todos. 

VII) Investimentos: Apesar do desequilíbrio econômico-fi nanceiro, a empre-
sa vem honrando os compromissos contratuais. Em 2020 foram adquiridos 68 
veículos operacionais, afi m de garantir a excelência operacional, totalizando 
aproximadamente R$ 32.000.000,00 investidos. Além disso, a LOGA também 
investiu cerca de R$350.000,00 na compra de contêineres visando atender o 
aumento da demanda de resíduos hospitalares causada pela Covid-19. 
VIII) Compliance: A Loga - Logística Ambiental de São Paulo S.A. atua com 
ética, respeito ao meio ambiente e à sociedade. Nossas práticas estão alinha-
das ao Código de Conduta e Política Anticorrupção do Programa de Integrida-
de da companhia e isso signifi ca que todos os públicos com os quais nos rela-
cionamos devem seguir valores éticos e de transparência. Em 2020 a LOGA as-
sociou-se ao  Instituto Brasileiro de Autorregulamentação no Setor de Infraes-
trutura - IBRIC e permanece como signatária do Pacto de Integridade do Setor 
de Limpeza Urbana, Resíduos e Efl uentes, que reforça a atuação no tema a par-
tir de uma visão setorial. As 7ª e 8ª Semanas de Integridade foram realizadas 
com atividades e treinamentos voltados para todos os públicos, para dissemi-
nação da cultura ética e promoção de bases sustentáveis nos negócios. Em no-
vembro a Loga passou pela segunda auditoria de manutenção do seu Sistema 
de Gestão Antissuborno ISO 37001:17, com zero não conformidades. 
Agradecimentos: A Administração da Logística Ambiental de São Paulo 
S.A. - LOGA agradece a seus acionistas, clientes, parceiros comerciais, for-
necedores e instituições fi nanceiras pela confi ança depositada. De forma es-
pecial expressa seu reconhecimento e agradecimento a seus colaboradores 
pelo comprometimento e contribuição na busca constante da qualidade de 
nossos serviços. Todas as conquistas de 2020 só foram possíveis pelo incan-
sável trabalho dos mais de 2.400 colaboradores da Companhia.  

A Administração

Como usar 
a crise para 
se proteger 
financeiramente

Não é segredo para nin-
guém que a pandemia im-
pôs tempos difíceis para 
toda a sociedade global. 
Diversas atividades da 
economia fecharam suas 
portas, colocando na rua 
diversos trabalhadores 
de várias faixas etárias 
e sociais. Porém, muitas 
pessoas acabam sofrendo 
com a falta de condições 
para pagar as dívidas, 
o que pode trazer mais 
transtornos e dores de 
cabeça aos consumidores. 

Uma dica do advogado 
Anselmo Ferreira Melo 
Costa é tentar um acordo: 
a chamada conciliação de 
dívidas. Para isso, conte 
com a ajuda de um pro-
fissional preparado para 
ajudar a limpar o nome 
com alguns caminhos que 
podem ajudar o consumi-
dor. “Neste momento de 
crise, essa situação é algo 
buscado frequentemente 
por pessoas que não con-
seguem pagar uma conta. 
Essa procura costuma ser 
mais comum em períodos 
em que o desemprego do 
país está maior”, detalha. 

Além disso, ele lembra 
que tanto no Brasil quanto 
em Portugal existem ór-
gãos que desejam ajudar 
o consumidor a encontrar 
as melhores soluções para 
quitarem seus débitos. 
“Esse acordo feito entre 
devedor e credor normal-
mente são feitos em reuni-
ões para que as partes se 
entendam dentro do que 
a lei permite, as chamadas 
audiências de conciliação. 
Este processo é mediado 
pelo Poder Judiciário. 

No Brasil, por exemplo, 
desde 2016, com a implan-
tação do novo Código de 
Processo Civil, quem en-
tra com alguma ação civil 
na Justiça precisa partici-
par de uma audiência de 
conciliação. Se as partes 
não comparecerem na au-
diência por dívida, podem 
receber multa de até 2% 
do valor total da causa. 
Por isso, esses encontros 
têm se tornado cada vez 
mais comuns nos últimos 
anos”, reforça o advogado.

Anselmo lembra que 
esse recurso pode ser 
interessante para quem 
tem interesse em quitar a 
dívida e limpar seu nome. 
“Inclusive, a audiência 
de conciliação pode ser 
solicitada por qualquer 
pessoa, não apenas pelo 
Judiciário. Basta enviar 
um e-mail para o Tribunal 
de Justiça do seu Estado. 
Nesse caso, não é preciso 
ter um processo em aber-
to”, acrescenta.

Além do Judiciário, 
quem está precisando pa-
gar as contas pode recorrer 
à audiência de renegocia-
ção de dívidas nas Câmaras 
de conciliação privada. 
Porém, Costa salienta 
que estas, na maioria das 
vezes, são realizadas por 
escritórios de advocacia. 
“Com isso, elas contam 
com a ação de advogados 
já previamente credencia-
dos como mediadores ou 
conciliadores no Conselho 
Nacional de Justiça ou no 
Tribunal de Justiça”.

Feito o acordo, o advo-
gado lembra que ele tem 
validade jurídica, e por 
isso precisa ser cumprido. 
“Caso contrário, a parte 
prejudicada poderá acio-
nar a Justiça, pulando a 
etapa do processo de co-
nhecimento, indo direto 
para a execução. Dessa 
forma, todo o processo se 
torna muito mais rápido 
do que uma ação comum”, 
finaliza Anselmo. Fonte: 
MF Press Global.
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 16 de abril de 20216

As principais tendências 
são as seguintes: 

1A incerteza cria complexidade de planejamento: a 
partir deste ano, espera-se que os planejadores, operadores e 
desenvolvedores de infraestrutura procurem maneiras de possibi-
litar uma abordagem muito mais ágil e flexível para a elaboração, 
desenvolvimento e entrega de infraestrutura. É praticamente certo 
que reconstruir melhor resultará em evolução e aperfeiçoamento. 

2As cidades passam por uma crise de identidade: no 
passado, algumas cidades tornavam-se atrativas por compartilhar 
serviços, ativos, culturas e uma densa rede de interação. Devi-
do à Covid-19, não se sabe como os padrões de vida e trabalho 
evoluirão em longo prazo. No entanto, o que está claro é que as 
pessoas estão mais focadas na segurança, tempo e conveniência, 
criando padrões muito diferentes. 

Alguns cidadãos estão focados em retomar ao mundo de deslo-
camentos e viagens de quase um dia para os bairros comerciais. 
Outros procuram o que está sendo chamado de "cidade de 15 
minutos", local este que dá acesso à moradia, trabalho e diversão. 
O novo equilíbrio está potencialmente muito distante. 

3As fronteiras tornam-se reais novamente: com a pan-
demia, as fronteiras para as pessoas foram praticamente fechadas 
e as viagens internacionais desencorajadas. A migração atingiu o 
nível mais baixo de todos os tempos. Além disso, os portos viram 
uma queda no comércio com volumes reduzidos, pois as redes 
das cadeias de abastecimento foram interrompidas. 

Para este ano, pensando na questão dos aeroportos, os merca-
dos buscam definir o "novo normal" em viagens internacionais, 
com a colaboração das autoridades de aviação, para harmonizar 
a regulamentação e procedimentos operacionais. Os portos 
dependem fortemente da indústria e do comércio de usuários 
finais. Portanto, dependendo das commodities principais, que 
manipulam a localização na rede da cadeia de abastecimento. 
Neste caso, alguns portos podem levar de dois a três anos para 
voltar aos níveis pré-pandemia. 

4Reforma das redes de suprimentos: para este ano, 
esperam-se mudanças no ritmo das cadeias de suprimentos de 
infraestrutura e construção, que deve aumentar à medida que 
as organizações invistam, além dos desenvolvedores começarem 
a pensar mais amplamente sobre os fatores que influenciam as 
estratégias de fornecimento. 

As implicações dessas tendências para o setor de infraestrutura 
são: investimentos significativos para fortalecimento da cadeia de 
abastecimento; déficit crescente em alguns recursos-chave, sendo 
que os líderes de infraestrutura e construção precisarão repensar 

Uma publicação da KPMG elencou as dez principais tendências emergentes que o setor de infraestrutura enfrentará e que terão 
influência nos próximos anos, considerando os efeitos ainda causados pela pandemia da Covid-19. O relatório, intitulado 

"Tendências Emergentes no setor de infraestrutura" (em inglês, Emerging trends in infraestructure), oferece reflexões 
sobre como cada uma delas evoluirá e as oportunidades a serem criadas. 
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aconteceram pontos positivos, como: as pessoas viram como 
a qualidade da vida pode ser melhorada por um ar mais limpo 
e ruas sem barulhos e sem congestionamento de carros. Além 
disso, as desigualdades e os desequilíbrios econômicos foram 
levados à consciência pública. Este ano, espera-se que o setor 
de infraestrutura seja completamente dominado por um foco nos 
resultados ambientais, sociais e de governança, para assegurar 
que as ações impostas estejam contribuindo para um mundo 
mais justo, inclusivo e equitativo. 

7A resiliência galga posições na agenda: há exatamente 
um ano, o World Economic Forum (WEF) divulgou a avaliação 
dos principais riscos para o ano. A pandemia global não foi citada. 
Em vez disso, a principal menção tratava dos riscos ambientais. 
Embora a Covid-19 tenha conquistado destaque nos últimos me-
ses, os governos e proprietários de ativos permanecem focados na 
resiliência das infraestruturas aos riscos climáticos e relacionados 
ao clima. Para este ano, espera-se que os proprietários, planeja-
dores e reguladores de infraestrutura comecem a questionar a 
resiliência dos ativos no sentido mais amplo. 

8Entregando um mundo digital de maneira se-
gura: os governos, mais do que nunca, precisam priorizar a 
capacidade de entrega em um mundo digital, como aspectos 
relacionados ao acesso à internet, largura de banda confiável e 
aplicativos habilitadores, como serviços de pagamento seguro 
e emissão de bilhetes de transporte público. Esses são fatores 
predeterminantes para apoiar a economia e a sociedade, todos 
eles influenciados pelo investimento em infraestrutura. Para 
este ano, espera-se que o foco na conectividade intensifique-se 
significativamente pois, muito em breve, os governos come-
çarão a reconhecer que devem abordar os déficits crescentes 
na infraestrutura digital. 

9Reformas políticas e regulatórias tornam-se im-
perativas: as expectativas sociais foram redefinidas devido à 
pandemia. Novas formas de trabalhar foram adotadas. Assim, 
os governos têm a oportunidade de formar e estabelecer novas 
maneiras de interação e prestação de serviços aos cidadãos e às 
empresas. Com relação à infraestrutura, os proprietários e gover-
nos, atualmente, têm uma chance sem precedentes de repensar 
como atendem às partes interessadas. Esperam-se atenção e apoio 
à inovação e à experimentação que surgirão este ano. 

10Governos procuram parceiros: há anos observa-
mos o setor privado assumir um papel mais ativo na entrega e 
operação de ativos e serviços de infraestrutura. De contratos 
básicos de operação a veículos de investimento complexos, os 
participantes do setor privado assumem um papel crescente 
na captação, financiamento e fornecimento da infraestrutura 
governamental. 

No entanto, esse relacionamento atualmente está evoluindo e 
se aprofundando. Para este ano, espera-se que alguns governos 
comecem a reconsiderar o papel que o setor privado desempre-
nha não apenas na entrega de ativos, mas também na entrega 
de serviços. Em alguns casos, a parceria será necessária, já que 
o ônus da dívida causada pela pandemia pressiona os governos 
a encontrar modelos alternativos. Em outros, isso será impul-
sionado pela inovação e pelo desejo de entregar mais às partes 
interessadas. 

Para o sócio-líder de Governo, Infraestrutura e Saúde da KPMG, 
Leonardo Giusti, as tendências estão moldadas pela experiência 
da pandemia. Entretanto, influenciarão o setor de infraestrutura 
nos próximos 10 anos. "A Covid-19 definiu em 2020 que o cresci-
mento está atrelado à sustentabilidade e resiliência, e o setor de 
infraestrutura precisa adequar-se às novas oportunidades para 
conseguir atender a todas as demandas", analisa. 

O sócio-líder do segmento de infraestrutura da KPMG, André 
Marinho explica que, no passado, observou-se a necessidade 
de superação dos ativos de infraestrutura e redes, bem como 
de atenção às mudanças na globalização. "Já era previsto um 
aumento no ritmo de progresso no tocante à sustentabilidade e 
reorganização das prioridades. Todas essas tendências surgiram", 
finaliza (AI/kpmg.com.br).

em como obter e reter essas habilidades em um novo ambiente 
de trabalho; e reavaliação das necessidades de suprimentos e 
redes. Alguns podem iniciar a busca por novas tecnologias para 
ajudar a reduzir a dependência de fornecedores de nicho. 

5Novos modelos de financiamento inundam o merca-
do: nos últimos anos aconteceu uma enxurrada de novas opções 
de financiamento para o setor de infraestrutura. Isso fez com o 
que o setor fosse se colocando em bases sólidas, especialmente 
nos mercados emergentes. 

A capacidade de aproveitar as diferentes fontes de financia-
mento, incluído capital institucional e fundos sustentáveis, além 
de bancos locais e regionais, e mercados de capitais, deve levar 
a uma riqueza de capital a preços competitivos. Ao longo deste 
ano, espera-se que os investidores corram para veículos que 
fornecem retorno de anuidade de longo prazo, sustentáveis e 
protegidos contra a inflação. 

6Uma reconstrução mais verde e justa: a pandemia 
trouxe para sociedade inúmeros desafios. Entretanto, também 
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GTEL Grupo Técnico de Eletromecânica S/A.
47.144.548/0001-79

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços patrimoniais 31/12/2020 31/12/2019

Ativo circulante 31.560.946 37.624.589
Caixa e equivalentes de caixa 19.536.086 28.666.175
Contas a receber de clientes líquidas 7.429.044 5.429.148
Estoques líquidos 78.036 96.967
Impostos a recuperar líquidos (circulante) 1.654.231 1.266.367
IR e contribuição social sobre o lucro - -
Despesas antecipadas 514.323 163.550
Outros créditos e adiantamentos 2.349.226 2.002.382
Ativo não circulante 10.774.435 10.496.680
Realizável a longo prazo
Outras contas a receber- não circulante 687.829 684.187
Impostos a recuperar líquidos nao circulante 3.355.064 3.355.064
Imobilizado líquido 4.132.158 4.758.269
Direito de uso de ativos 1.728.958 1.031.611
Intangível líquido 870.426 667.549

  
Total do ativo 42.335.381 48.121.269

Balanços patrimoniais 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 10.499.130 16.785.300
Fornecedores de materiais e serviços 1.743.152 8.009.315
Empréstimos e Financiamentos 1.528.418 -
Arrendamentos mercantis 1.202.151 914.978
Obrigações sociais e trabalhistas 4.061.404 4.636.462
Impostos e contribuições a recolher 1.544.952 1.131.308
Outras contas a pagar e adiantamentos 419.054 2.093.237
Passivo não circulante 6.097.712 2.578.974
Empréstimos e Financiamentos 3.471.581 -
Impostos e contribuições 536.243 728.466
Arrendamentos mercantis 913.954 546.275
Provisões para contingências 1.175.933 1.304.234
Patrimônio líquido 25.738.540 28.756.995
Capital social subscrito e integralizado 13.600.000 13.600.000
Reservas de Capital 43.819 43.819
Reserva Legal 2.552.185 2.506.855
Reserva de lucros 9.542.535 12.606.320
Total do passivo e do patrimônio líquido 42.335.381 48.121.269

Demonstrações dos resultados Exercícios Findos em
31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional líquida 88.917.286 125.632.001
Custo dos serviços e mercadorias vendidas (23.429.124) (41.257.022)
Lucro bruto 65.488.162 84.374.979
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas (819.475) (937.514)
Despesas administrativas e gerais (63.433.415) (76.483.800)
Outras receitas e despesas, líquidas 82.526 151.812
Total das (Despesas) receitas operacionais (64.170.364) (77.269.502)
Lucro operacional, excluído resultado
 financeiro 1.317.798 7.105.476
Resultado financeiro: Despesas financeiras (767.001) (437.554)
Receitas financeiras 1.024.698 1.035.489
Total do Resultado financeiro 257.697 597.934
Lucro antes do IR e da CS sobre o lucro 1.575.495 7.703.411
(Despesa) e receita de IR e CS sobre o lucro (668.898) (3.536.259)
Lucro Líquido do Exercício 906.597 4.167.152
Lucro Líquido do Exercício por ação - R$ 1.054 4.846

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em
Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro antes do IR e da CS sobre o lucro 1.575.495 7.703.411
Despesas (receitas) que não afetam caixa e equivalentes de caixa
Depreciação e amortização 1.912.570 1.121.532
Provisões para contingências (1.107.535) 979.234
Juros de empréstimos e financiamentos 127.670 -
Perdas de recebíveis 157.574 45
Resultado na alienação de ativo fixo 69.500 -
Outros - 40.513
Subtotal 2.735.274 9.844.735
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Contas a receber de clientes (2.157.470) 5.607.034
Estoques 18.930 2.341.211
Impostos a recuperar circulantes e não circulantes (387.864) (313.631)
Despesas antecipadas (350.773) (283)
Outros ativos circulantes e não circulantes (350.485) 1.638.322
Fornecedores (6.266.164) 4.371.884
Pagamento juros de empréstimos, financiamentos 3.751.118 (108.332)
Pagamentos de processos judiciais 979.234 -
Obrigações sociais e trabalhistas (575.058) 2.691.808
Impostos e contribuições a recolher
 (circulante e não circulante) - (3.893.742)
Outros passivos circulantes e não circulantes (1.866.406) (1.553.709)
Subtotal (4.469.663) 20.625.295
IR e contribuição social sobre o lucro pagos (255.254) -
Total do caixa líquido gerado pelas atividades
 operacionais (4.724.917) 20.625.295
Fluxos de caixa - atividades de investimento
Aquisições do ativo imobilizado e intangível (480.120) (874.400)
Total do caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimento (480.120) (874.400)
Fluxos de caixa - atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (3.925.052) (6.340.000)
Arrendamento Mercantil - 142.602
Total do caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamento (3.925.052) (6.197.398)
Aumento / (redução) corrente líquido
 de caixa e equivalentes de caixa (9.130.089) 13.553.497
Caixa e equivalentes de caixa - início exercício 28.666.175 15.112.678
Caixa e equivalentes de caixa - final exercício 19.536.086 28.666.175

Demonstrações das mutações
do patrimônio líquido

Reservas de lucros
Capital social Reserva de capital Legal Estatutária Resultado do exercício Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (não auditado) 13.600.000 43.819 2.298.498 14.947.014 - 30.889.330
Ajustes de refazimentos anteriores - - - - 40.512 40.512
Lucro líquido do exercício - - - - 4.167.152 4.167.152
Constituição de reserva legal - - 208.358 - (208.358) -
Dividendos distribuídos - - - (6.340.000) - (6.340.000)
Constituição de reserva estatutária - - - 3.999.306 (3.999.306) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 13.600.000 43.819 2.506.855 12.606.320 - 28.756.994
Lucro líquido do exercício - - - - 906.597 906.597
Constituição de reserva legal - - 45.330 - (45.330) -
Dividendos obrigatórios - (195.360) - (195.360)
Dividendos propostos - - - (3.729.692) - (3.729.692)
Constituição de reserva estatutária - - - 861.267 (861.267) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 13.600.000 43.819 2.552.185 9.542.535 - 25.738.540

Saulo Toshiaki Honma - Diretor Rafael Felice Perrella - Diretor Berenice Ap. Mazetto Silva - CRC 1SP 283604/O-4

Resumo das práticas contábeis e demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020
1. Informações gerais sobre a Sociedade: A Gtel - Grupo Técnico de Ele-
tromecânica S/A. (Companhia), é uma sociedade anônima por ações de 
capital fechado, se insere no segmento de construção civil, atuando na exe-
cução de obras e serviços de engenharia civil e elétrica, hidráulica e mecâ-
nica, montagem, projetos, planejamento, assessoria, consultoria, terrapla-
nagem, estudos técnicos, administração e serviços técnicos profissionais e 
auxiliares de engenharia e arquitetura. Podendo ainda consorciar-se com 
outras firmas a fim de participar em atividades conjuntas, concorrências, 
serviços e outras atividades que forem convenientes em todo território na-
cional. 2. Elaboração e apresentação das Demonstrações financeiras 
(Resumo de Práticas Contábeis): a) Declaração de conformidade: As de-
monstrações financeiras individuais foram preparadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pro-
nunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
e apresentam informações comparativas em relação ao período anterior. A 
Sociedade, ao elaborar estas demonstrações financeiras, utiliza os seguin-
tes critérios de divulgação: (i) relevância e especificidade da informação das 
operações da Sociedade aos usuários; e (ii) necessidades informacionais 
dos usuários das Demonstrações financeiras. A Administração confirma que 
todas as informações relevantes próprias das Demonstrações financeiras, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas por 
ela na gestão da Sociedade. As demonstrações financeiras foram aprovadas 
para emissão à Administração em 18 de março de 2021. b) Comparabilida-

de: As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 estão sendo 
apresentadas com as informações comparativas com o exercício de 31 de 
dezembro de 2019, conforme disposições do CPC 26 (R1) - Apresentação 
das Demonstrações Contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Técnicos. c) Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações finan-
ceiras estão sendo apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional 
definida para a Sociedade. d) Demais práticas contábeis, notas explicativas 
e relatório de auditores independentes: As demais práticas contábeis, assim 
como a abertura de notas explicativas que suportam as demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, encon-
tram-se disponível na sede da Companhia para averiguação, quando reque-
ridas. As demonstrações contábeis foram auditadas pela RSM Acal 
Auditores Independentes S/S (RSM Brasil), que emitiram seu relatório em 
18 de março de 2021. 3. Impacto da Pandemia Covid: A Companhia mante-
ve as iniciativas adotadas desde março de 2020 para assegurar a saúde e 
segurança de seus colaboradores, parceiros e clientes. Desde o início da 
Pandemia Covid-19 à data de apresentação dessas demonstrações finan-
ceiras, a administração optou por trabalhos a distância em “home office” 
para maior parte de seus colaboradores, e envidou esforços para que a es-
trutura, o atendimento aos clientes, controles comerciais, linhas de negócios 
e receitas se mantivessem com a continuidade normal e com pouca redução 
ou sem intactos, apesar das dificuldades sobre a manutenção de boa parte 
do corpo administrativo.

Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  5.220.271,71 5.226.549,65
Caixa e Equivalentes de Caixa  15.126,33 21.404,27
Imóveis a Venda  5.205.145,38 5.205.145,38
Não Circulante  917.655,15 975.607,56
Créditos com Pessoas Ligadas  - 36.615,91
Investimentos p/ Iniciativa Própria  917.655,15 938.991,65
Total do Ativo  6.137.926,86 6.202.157,21

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  329,10 329,10
Obrigações Tributárias  3,60 3,60
Obrigações Trabalhistas e Sociais  325,50 325,50
Não Circulante  267.256,46 -
Créditos de Pessoas Ligadas  267.256,46 -
Patrimônio Líquido  5.870.341,30 6.201.828,11
Capital Social  10.212.376,00 10.212.376,00
Prejuízos Acumulados  (4.342.034,70) (4.010.547,89)
Total do Passivo  6.137.926,86 6.202.157,21

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020
  2020/R$ 2019/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos e Locações  - 101.000,00
(-) Impostos s/Arrendamento e Locações  - 3.686,50
Receita Operacional Líquida  - 97.313,50
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  31.041,68 46.501,97
Impostos e Taxas  278.026,63 296.709,33
Despesas Financeiras  1.082,00 886,68
Outras Receitas / Despesas  (21.336,50) (11.618,37)
Prejuízo Antes dos Efeitos Fiscais  (331.486,81) (258.402,85)
Contribuição Social e Imposto de Renda  - 7.802,22
Prejuízo Líquido do Exercício  (331.486,81) (266.205,07)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Prejuízos Total do Patri-
  Capital Social Acumulados mônio Líquido
Em 31/12/2018  10.212.376,00 (3.744.342,82) 6.468.033,18
Resultado do Exercício   (266.205,07) (266.205,07)
Em 31/12/2019  10.212.376,00 (4.010.547,89) 6.201.828,11
Resultado do Exercício   (331.486,81) (331.486,81)
Em 31/12/2020  10.212.376,00 (4.342.034,70) 5.870.341,30

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  2020/R$ 2019/R$
Lucro Prejuízo Líquido do exercício  (331.486,81) (266.205,07)
Ajuste por:
Equivalência Patrimonial  21.336,50 11.618,37
Lucro / Prejuízo Líquido Ajustado  (310.150,31) (254.586,70)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Depósitos e Cauções  - 272.817,12
Aumento (Redução) das contas do passivo
Obrigações Tributárias  - (1.576,46)
Imposto de Renda e Contribuição Social  - (3.298,80)
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  (310.150,31) 13.355,16
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução nos Empréstimos 
 e Adiantamentos  36.615,91 (36.615,91)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  36.615,91 (36.615,91)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  267.256,46 -
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  267.256,46 -
Fluxo de caixa do exercício  (6.277,94) (23.260,75)
Saldo no Início do exercício  21.404,27 44.665,02
Saldo no final do exercício  15.126,33 21.404,27
Fluxo de caixa do exercício  (6.277,94) (23.260,75)

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, 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, 18 de Março 2021.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC 
PME em concordância com as Leis nº 6404/76, Lei 11638/2007 e Lei 
11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos Bancário 
(R$1,00 em 2020 e R$1,00 em 2019) e aplicações financeiras (R$15.125,33 
em 2020 e R$21.404,27 em 2019). 3- Outros ativos e passivos circulantes 
e não circulante: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e 

7- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no 
lucro presumido.
A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescido quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos). 
4- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 
competência. 5- Participações societárias:
  Capital % de Par- Patrimônio
Empresa  Social ticipação Liquido
Comercial e Administradora
  Dela Ltda  20.000,00 25 681.703,97
JNL Part. e Administradora Ltda  18.000,00 25 (71.933.359,38)
6- O Capital Social de R$10.212.376,00 totalmente integralizado e repre-
sentado por 10.212.376 ações ordinárias, no valor de R$1,00 cada uma. 

ZÍNIAS PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANÔNIMA - CNPJ 01.057.589/0001-27

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1122842-97. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Botucatu, Estado de SP, Dr(a). Fabio Fernandes Lima, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Francisco Pereira de Matos Neto, Brasileiro, Separado judicialmente, Do 
Comércio, RG 102045513, CPF 926.244.728-00, com endereço à Avenida Rio Casca, 2, quadra 1, 
Lote 2, Centro, CEP 78195-000, Chapada Dos Guimaraes - MT, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando 
em síntese: ajuizou-lhe ação de cobrança no valor de R$3.500,00,referente às taxas de conservação 
do lote 17,da Quadra J A, do loteamento Ninho Verde – Gleba II. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Botucatu, aos 30 de março de 2021 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0016983-70.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Lívia Martins Trindade, na forma da 
Lei, Faz Saber a Luiz Guilherme de Souza, CPF/MF Nº 059.162.398-66, e terceiros interessados, 
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da 
ação de Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, por 
edital, da penhora que recaiu sobre o lote 14 da quadra FZ do empreendimento Terras de Santa 
Cristina–Gleba II,registrado sob a matrícula Nº 39.876 do Cartório de Registro e Anexos da Comarca 
de Avaré/SP” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Luiz Guilherme de Souza, CPF 
Nº 059.162.398-66.O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s)bem(ns)depositado(s) sem 
expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento das 
obrigações  inerentes. Inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 06 de abril de 2021 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010845-07.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta  Nasci 
mento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a corré Neusa Villadal de Carvalho, CPF/MF 
Nº 214.461.468-71, Daniela Villadal de Carvalho, CPF Nº 195.216.488-56, Denise de Carvalho CPF 
Nº 092.262.988-90, Daniel Frederico de Carvalho Junior, CPF Nº 125.963.578-36, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$7.356,14, 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos dos lotes 20,34 e 36, da Quadra CZ, do 
Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba IV. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Balanço Patrimonial em 2020 e 2019 (em Reais)
Ativo: Circulante 2020 2019    
Caixa e equivalentes de caixa 340.202,19 285.390,50
Adiantamento a fornecedores 10.800,00 -    
 351.002,19 285.390,50
Não Circulante
Imobilizado 4.000.000,00 4.000.000,00    
 4.000.000,00 4.000.000,00    

Total do Ativo 4.351.002,19 4.285.390,50    

Passivo: Circulante 2020 2019    
Fornecedores 998,00 998,00
Obrigações tributárias 46.673,64 48.533,82
Obrigações sociais 9.446,70 9.923,86    
 57.118,34 59.455,68    
Patrimônio Líquido
Capital social 4.001.000,00 4.001.000,00
Reserva de lucros 292.883,85 224.934,82    
 4.293.883,85 4.225.934,82    
Total do Passivo 4.351.002,19 4.285.390,50    

SBIC ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CNPJ/MF nº 04.757.453/0001-18

Demonstrações de Resultados em 2020 e 2019 (em Reais)

Receita operacional bruta 1.451.100,73 1.673.111,36
Deduções
Impostos sobre as vendas (52.965,15) (61.068,58)    
Receita operacional líquida 1.398.135,58 1.612.042,78
Lucro bruto 1.398.135,58 1.612.042,78
Despesas operacionais
Administrativas e gerais (49.298,60) (74.282,20)
Tributárias (169,84) (1.303,37)

Atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 1.213.551,99 1.377.472,92
(Aumento)/Redução de ativos
Adiantamento a fornecedores (10.800,00) 14.241,00    
 (10.800,00) 14.241,00
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores - 41,00
Obrigações tributárias (1.860,18) 9.446,76
Obrigações sociais (477,16) 211,44    
 (2.337,34) 9.699,20    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 1.200.414,65 1.401.413,12
Atividades de fi nanciamentos:
Distribuição de dividendos (1.145.602,96) (1.327.704,80)    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (1.145.602,96) (1.327.704,80)    
Aumento ou redução líquido em 
 disponibilidade 54.811,69 73.708,32
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 285.390,50 211.682,18
Saldo no fi nal do exercício 340.202,19 285.390,50    
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 54.811,69 73.708,32    

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2020 e 2019 (em Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 2020 e 2019 (em Reais)
  Reserva de Lucros    
 Capital Social Reserva Legal Lucros Acumulados Total        
Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.001.000,00 175.166,70 - 4.176.166,70
Lucro líquido do exercício - - 1.377.472,92 1.377.472,92
Distribuição de lucros - - (1.327.704,80) (1.327.704,80)
Constituição da reserva de lucro - 49.768,12 (49.768,12) -        
Saldo em 31 de dezembro de 2019 4.001.000,00 224.934,82 - 4.225.934,82
Lucro líquido do exercício - - 1.213.551,99 1.213.551,99
Distribuição de lucros - - (1.145.602,96) (1.145.602,96)
Constituição da reserva de lucro - 67.949,03 (67.949,03) -        
Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.001.000,00 292.883,85 - 4.293.883,85

A Diretoria
Flavio Bonfi m Pestana - Diretor-Presidente

José Matias da Costa - Diretor Vice-Presidente
João Carlos Gomes - Contador CRC 1SP183927/O-2

Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
 São Paulo, 31 de março de 2021.   A Diretoria

As Demonstrações Financeiras completas estão 
à disposição na sede da Companhia.

Resultado fi nanceiro (1.235,40) (949,81)    
Lucro operacional 1.347.431,74 1.535.507,40
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 1.347.431,74 1.535.507,40
IRPJ e CSLL corrente (133.879,75) (158.034,48)    
Lucro líquido do exercício 1.213.551,99 1.377.472,92
Quantidade de ações 4.001.000 4.001.000
Lucro por ação - R$ 0,30 0,34

 2020 2019    

 2020 2019     2020 2019    

Relatório da Administração

Relatório da Administração

As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Circulante
Fornecedores 2.402,00 2.402,00
Obrigações tributárias 229.973,09 221.565,14
Obrigações sociais 9.478,84 9.963,45    
 241.853,93 233.930,59
Patrimônio Líquido
Capital social 8.810.491,87 8.810.491,87
Reserva de lucros 2.445.589,40 2.275.552,29    
 11.256.081,27 11.086.044,16    
Total do Passivo 11.497.935,20 11.319.974,75    

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)
   Reserva de Lucros      
 Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total          
Saldo em 1º de janeiro de 2019 8.810.491,87 1.762.098,37 524.228,11 - 11.096.818,35          
Lucro líquido do exercício - - - 6.282.283,22 6.282.283,22
Distribuição de dividendos - - - (6.293.057,41) (5.849.161,17)
Absorção da reserva de lucros - - (10.774,19) 10.774,19 -          
Saldo em 31 de dezembro de 2019 8.810.491,87 1.762.098,37 513.453,92 - 11.086.044,16          
Lucro líquido do exercício - - - 6.284.432,88 6.284.432,88
Distribuição de dividendos - - - (6.114.395,77) (6.114.395,77)
Constituição da reserva de lucros - - 170.037,11 (170.037,11) -          
Saldo em 31 de dezembro de 2020 8.810.491,87 1.762.098,37 683.491,03 - 11.256.081,27          

 2020 2019    

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)

Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. São Paulo, 31 de março de 2021.   A Diretoria.

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 6.284.432,88 6.282.283,22
(Aumento)/Redução de ativos
Adiantamento a fornecedores (17.608,95) 23.441,55    
 (17.608,95) 23.441,55
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores - 494,00
Obrigações tributárias 8.407,95 3.001,17
Obrigações sociais (484,61) 2.579,37    
 7.923,34 6.074,54    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 6.274.747,27 6.311.799,31    
Atividades de fi nanciamentos
Distribuição de dividendos (6.114.395,77) (6.293.057,41)    
Caixa líquido aplicado) proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (6.114.395,77) (6.293.057,41)    
Aumento ou redução líquido em 
 disponibilidade 160.351,50 18.741,90
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 805.934,63 787.192,73
Saldo no fi nal do exercício 966.286,13 805.934,63    
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 160.351,50 18.741,90    

Demonstrações de Resultados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)

Receita operacional bruta 7.417.819,56 7.455.944,04
Impostos sobre as vendas (270.750,39) (272.141,97)    
Receita operacional líquida 7.147.069,17 7.183.802,07
Lucro bruto 7.147.069,17 7.183.802,07
Administrativas e gerais (71.015,23) (111.269,06)
Tributárias (197,45) (1.069,77)
Resultado fi nanceiro (8.318,49) (1.682,11)

Lucro operacional 7.067.538,00 7.069.781,13
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 7.067.538,00 7.069.781,13
Imposto de renda e contribuição social (783.105,12) (787.497,91)    
Lucro líquido do exercício 6.284.432,88 6.282.283,22
Quantidade de ações 881.049.187 881.049.187
Lucro por ação - R$ 0,01 0,01

João Carlos Gomes - Contador - CRC 1SP183927/O-2

Composição da Diretoria
Mario Caterina

Diretor-Presidente
Flavio Bonfi m Pestana

Diretor

Mario Caterina
Conselheiro

Flavio Bonfi m Pestana
Conselheiro

Composição do Conselho de Administração
Roberta Bianca Fernandes

Presidente do Conselho

 2020 2019     2020 2019    

Ativo 2020 2019    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 966.286,13 805.934,63
Adiantamento a fornecedor 17.608,95 -
Partes relacionadas 220.980,42 220.980,42    
 1.204.875,50 1.026.915,05
Não Circulante
Imobilizado 10.293.059,70 10.293.059,70    
 10.293.059,70 10.293.059,70    
Total do Ativo 11.497.935,20 11.319.974,75    

Passivo 2020 2019    

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

Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, que deverá se realizar às 9h 
do dia 26/04/2021, na sede em São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 513, 4º Andar, Vila Olímpia - 
CEP 04551-909, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) tomar as con-
tas dos administradores, examinar, discutir e votar Demonstrações Financeiras e do Relatório da 
Administração, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. SP, 15/04/2021. À Diretoria.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008586-16. 2020.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Patricia 
Persicano Pires, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rogério Paschoal Brilha, Brasileiro, CPF 
194.759.128-27, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por  LMR Rolamentos Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 20.122,62 (Mar/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada Mais.  

ECTX Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/MF nº 77.769.388/0001-14 - NIRE nº 35.203.933.868

41ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, únicos sócios da ECTX Indústria e Comércio 
Ltda., CNPJ/MF nº 77.769.388/0001-14, resolvem, neste ato, por unanimidade, deliberam reduzir o valor do 
capital social da empresa, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social. 1) Com a anuência dos de-
mais sócios, neste ato, e na melhor forma de direito, a sócia Eucatex S/A Indústria e Comércio, reduzirá a sua 
participação societária na empresa no montante de R$ 101.839.555,75, para R$ 48.820.837,17, conforme laudo 
de avaliação que ficará arquivado na sede da empresa. Apenas para ajuste/arrendamento serão desprezadas as 
frações/casas decimais. 2) Diante alteração acima, o item V - Do Capital Social e da Responsabilidade dos 
Sócios, Cláusula 5ª passará a ter a seguinte redação: O capital social da sociedade, totalmente integralizado em 
moeda corrente do país, é de R$ 55.169.508,00, dividido em 55.169.508 quotas iguais, com valor nominal de R$ 
1,00, assim distribuídas entre os sócios: Sócios: Quotas: Valor Participação: Eucatex S/A Indústria e Comércio: 
53.018.718, R$ 53.018.718,00; Eucatex Consultoria de Serviços Ltda: 2.150.784, R$ 2.150.784,00; Flávio Maluf: 
3, R$ 3;00; Otávio Maluf: 3, R$ 3;00. Total: 55.169.508,  R$ 55.169.508,00. Cláusula 6ª: A responsabilidade 
dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, e solidariamente pela integralização do capital social nos termos 
do artigo 1052 do Código Civil. 3) Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Social, não altera-
das pelo presente instrumento. São Paulo (SP), 01/03/2021. Eucatex S.A. Indústria e Comércio: Flávio Maluf, 
Otávio Maluf. Eucatex Consultoria de Serviços Ltda.: Flávio Maluf, Otávio Maluf. Flávio Maluf, Otávio Maluf.

IGP-10 acumula 
inflação de 31,74% 

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) registrou inflação 
de 1,58% em abril deste ano. A taxa é inferior ao índice 
de 2,99% observado em março, mas superior ao de 1,13% 
de abril de 2020. Os dados foram divulgados ontem (15) 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o 
IGP-10 acumula taxas de inflação de 9,16% no ano e de 
31,74%, em 12 meses.

A queda do IGP-10 de março para abril foi puxada pelos 
preços no atacado e na construção. A inflação do Índice 
de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede o atacado, 
recuou de 3,69% em março para 1,79% em abril. O Índice 
Nacional de Custo da Construção passou de 1,96% para 
1,24%, no período. Por outro lado, o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), que mede o varejo, subiu de 0,71% em 
março para 0,87% em abril (ABr).

A maior parte das consultas pode ser 
realizada totalmente online.

Por meio dos canais digitais 
do departamento é possível 
consultar desde possíveis 
débitos e alienações fiduci-
árias até registros de roubos 
e furtos de veículos. 

A maior parte das con-
sultas pode ser realizada 
totalmente online, de forma 
rápida e sem custo, sem a 
necessidade de ir presen-
cialmente a uma unidade. O 
primeiro passo é acessar o 
portal (www.detran.sp.gov.
br) e clicar na aba ‘Veículos’. 
Na página estão listadas as 
opções disponíveis:
	 •	Pesquisa de débitos e 

restrições de tercei-
ros: neste item o condu-
tor poderá verificar dois 
tipos de situações:

	 •	Registro de furto e 
roubo do veículo: Essa 
consulta pode ser feita 
tanto pelo aplicativo do 
Detran.SP quanto pelo 
portal. Basta inserir a 
placa do veículo; 

	 •	Débitos e restrições 
de veículos de ter-
ceiros: Lista possíveis 
dívidas como restrições 
administrativas, judiciais 
e gravame (alienação 
fiduciária). Para a pes-
quisa é preciso entrar 
com o Renavam e placa 
do veículo;  

	 •	Extrato de cadas-
tro do veículo:  Este 
documento deve ser 
solicitado somente pelo 
proprietário do veículo 
para entrega ao novo 
comprador e é o único 
serviço realizado somen-
te mediante agendamen-
to. A consulta informa 
desde a data do último 
licenciamento, histórico 
do veículo, município 
de registro, números do 
Renavam, chassi, entre 
outros. 

	 •	Certidão negativa/
positiva de proprie-
dade: Neste campo é 
possível solicitar a cer-
tidão de propriedade do 
veículo, informando se 
há cadastro na base de 
dados do Detran.SP e do 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran). 
Para acessá-lo é ne-
cessário inserir o CPF 
do proprietário, login e 
senha. 

O Detran.SP ampliou em 
72% a quantidade de ser-
viços digitais disponíveis, 
saindo de 43, em 2019, para 
74, até o início deste ano. 
O objetivo é oferecer ao 
cidadão, tecnologia e solu-
ções inovadoras que tragam 
comodidade e autonomia. 
Entre os mais solicitados, 
estão a renovação simplifi-
cada e segunda via de CNH, 
licenciamento e transferên-
cia de veículo.

O Detran.SP possui um 
hotsite com conteúdo sim-
ples e didático para que o 
cidadão possa, por meio de 
vídeos tutoriais disponibili-
zados, aprender a realizar 
serviços que antes neces-
sitavam de agendamento 
presencial e agora podem ser 
efetuados pela internet, com 
poucos cliques no aplicativo 
do Poupatempo Digital. Co-
nheça aqui.

O conteúdo contempla tu-
toriais de aproximadamente 
um minuto cada, divididos 
por temas que abrangem 
serviços como Renovação 
de CNH, 1ª Habilitação, Li-
cenciamento de veículos, 2ª 
Via da CNH, Certificado de 
Registro e Licenciamento do 
Veículo, entre outros. Fonte: 
Assessoria de Comunicação/
Detran.SP.

Saiba como pesquisar 
possíveis restrições de 
veículos para compra

O Detran.SP disponibiliza uma série de serviços 
digitais gratuitos para auxiliar o cidadão que está 
comprando um veículo e quer ter a certeza de que 
não há nenhuma restrição administrativa ou judiciária

dicas10.net/reprodução
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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

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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUIZ FERNANDO MAZZINI, profissão: engenheiro químico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Taubaté, SP, data-nascimento: 09/02/1980, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Dirceu Mazzini e de Maria Goretti 
Mazzini. A pretendente: PRISCILLA ROCHA LIMA, profissão: farmacêutica, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 29/03/1984, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ademir Nepomuceno de Lima 
e de Selma Rocha Lima.

O pretendente: NIVALDO FERNANDES FIOCHI, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 23/12/1958, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Nivaldo 
Fernandes Fiochi e de Cicera Matias Fiochi. A pretendente: VALDIVIA RIBEIRO SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Anagé, Distrito de Coquinhos, BA, 
data-nascimento: 12/11/1967, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Valfrêdo Ribeiro Silva e de Elzenita Carvalho Silva.

O pretendente: PAULO JORGE PEREIRA, profissão: técnico de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 12/04/1978, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Azevedo 
Pereira e de Ana dos Anjos Araujo Jorge Pereira. A pretendente: ROSICLEI DE FÁTIMA 
BORGES, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: em Coqueiral, MG, 
data-nascimento: 27/10/1976, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Antônio Romildo Borges e de Rosa Aparecida Borges.

O pretendente: ANTONIO LUIZ LINS TELES, profissão: agente de segurança peniten-
ciário, estado civil: solteiro, naturalidade: em Atalaia, AL, data-nascimento: 14/06/1966, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Teles da 
Silva e de Sebastiana Lins Teles. A pretendente: JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Umbuzeiro, PB, 
data-nascimento: 17/05/1969, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Jose Candido da Silva e de Maria do Carmo de Oliveira Silva.

O pretendente: AGOSTINHO ANTUNES, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Dois Vizinhos, PR, data-nascimento: 05/05/1971, residente e domiciliado 
em São Miguel do Iguaçu, PR, filho de Antonio Antunes e de Atilia Aquines Barbosa. A 
pretendente: MARIA AURORA FERREIRA, profissão: aposentada, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 24/12/1965, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Ferreira e de Elena Fernandes Ferreira.

O pretendente: MARK ALEXANDER FRASER, profissão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Oban, Escócia, data-nascimento: 04/01/1982, residente e domiciliado 
na Inglaterra, filho de Kim Fraser. A pretendente: BRUNA ALVES BACELAR, profissão: 
tatuadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nasci-
mento: 06/02/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Jose Aris Bacelar e de Maria da Gloria Alves Bacelar.

O pretendente: EDMILSON PAULO DA SILVA, profissão: zelador, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 02/05/1964, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Paulo da Silva e de Tereza 
Maria da Silva. A pretendente: MARIA GOMES GALDINO, profissão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Crato, CE, data-nascimento: 20/05/1952, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Alcides Galdino da Silva e de 
Maria das Dores Silva.

O pretendente: ANDERSON EDUARDO VOLF, profissão: vendedor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/03/1996, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ademir Tadeu Volf e de Vera Lucia 
de Azevedo Volf. A pretendente: MELISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: 
ajudante de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em Suzano, SP, data-nasci-
mento: 17/04/1999, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Aparecido Martins de Oliveira e de Jatiaci da Silva.

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: FELIPE DIONIZIO DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/10/1992), estado civil solteiro, profissão 
motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco 
Dionizio da Silva e de Ana Elisa Urias de Souza Silva. A pretendente: NAYARA ROBERTA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 
(13/03/1990), estado civil solteira, profissão auxiliar técnica de educação, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz José dos Santos e de Ozineide 
Alves da Silva dos Santos.

O pretendente: RILDO CIRINO LAVRADOR, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Mongaguá - SP (Registrado no Município de Praia Grande - SP), no dia (25/04/1997), 
estado civil solteiro, profissão auxiliar de expedição, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Rogerio Lavrador e de Rosângela Cirino Lavrador. A 
pretendente: GIOVANNA SANCHES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/03/2003), estado civil solteira, profissão auxiliar 
de loja, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Roberto 
Andrade dos Santos e de Maria Helena da Silva Sanches.

O pretendente: FELIPE MIRANDA ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/05/1996), estado civil solteiro, 
profissão cabeleireiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de José Robson da Silva Albuquerque e de Regina Claudia Miranda. A pre-
tendente: AMANDA NASCIMENTO MISAEL, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/11/1997), estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Rosangela Nascimento Misael.

O pretendente: DOUGLAS ROQUE FILHO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, no dia (21/11/1992), estado civil solteiro, profissão analista 
financeiro, residente e domiciliado em Osasco - SP, filho de Douglas Roque e de Suza-
ne Marinho Roque. A pretendente: VANESSA RODRIGUES PINTO, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia (17/11/1990), estado civil solteira, 
profissão especialista financeiro, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Jose Artur Pinto e de Solange Aparecida Rodrigues Pinto. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço do 1° Subdistrito, do município de Osasco, neste 
Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: JHONY WALMYR ROMÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (17/03/1993), estado civil solteiro, 
profissão coordenador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de João Romão da Silva e de Leni Aparecida Amaro. A pretendente: JAQUELINE 
SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Perus - SP, 
no dia (09/05/1996), estado civil solteira, profissão analista tributário, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo Batista de Oliveira e 
de Mariana de Jesus Silva Oliveira.

O pretendente: PIERRE BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/01/1986), estado civil divorciado, profissão analista de 
sistema, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos 
da Silva e de Maria Geralda Batista da Silva. A pretendente: SABRINA CARDOSO DA 
SILVA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (05/08/1994), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel de Carvalho Andrade e de Iolanda 
Cardoso da Silva.

O pretendente: LEANDRO SILVA DAMASCENO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia (25/01/1987), estado civil solteiro, profissão técnico de 
telecomunicações, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Luiz Damasceno e de Maria de Lourdes Silva José Damasceno. A pretendente: TALITA 
CAMARGO HIDAI, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no 
dia (28/09/1985), estado civil solteira, profissão assistente administrativo, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Yassuo Hidai e de Liria 
Camargo Rodrigues Mariano.

O pretendente: RUBENS CANNALONGA NETO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Lapa - SP, no dia (11/06/1972), estado civil divorciado, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Cannalonga 
Filho e de Orzelia Cannalonga de Oliveira. A pretendente: ANDRÉIA BERNARDO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Vitória de Santo Antão - PE (Registrada 
1° Distrito de Escada - PE), no dia (26/05/1977), estado civil divorciada, profissão auxiliar 
administrativo, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Amaro 
Bernardo dos Santos e de Zilda Maria de Melo.

O pretendente: CÁSSIO ARAUJO BENTO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Bela Vista - SP, no dia (13/10/1975), estado civil divorciado, profissão motorista 
executivo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Gomes Bento e de Josefa Araujo Bento. A pretendente: ELISABETE APARECIDA ALVES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no 
dia (31/01/1987), estado civil divorciada, profissão manicure, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rosana Alves dos Santos.

O pretendente: ANILTON DE ASSUNÇÃO RIBEIRO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/02/1983), estado civil solteiro, profissão 
analista de redes, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Anilton 
de Assunção Ribeiro e de Lucia Izabel de Oliveira Ribeiro. A pretendente: ANA PAULA 
THOMÉ, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(04/03/1983), estado civil solteira, profissão analista financeira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Romildo Lopes Thomé e de Alice Rodrigues Thomé.

O pretendente: EDUARDO FERREIRA MOURA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/11/1980), estado civil solteiro, profissão agente 
de estoque, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo 
Moura e de Orlanda Ferreira Moura. A pretendente: TAMARA MELO DOS REIS, de na-
cionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (26/08/1985), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Rivanilson Fonseca dos Reis e de Maria Madalena de Melo.

O pretendente: MOISÉS CARLOS SALES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nasci-
do nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/05/2000), estado civil solteiro, profissão operador 
de caixa, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Emerson Carlos 
de Oliveira e de Nilza Sales de Oliveira. A pretendente: ESTHER MOURA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/10/2000), estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Everaldo da Silva e de Mirian Terezinha de Moura.

O pretendente: LUIZ MARIANO DE AGUIAR, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Caratinga - MG, no dia (07/07/1965), estado civil divorciado, profissão montador, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Agenor Mariano de 
Aguiar e de Jorcelina Thimoteo Mariano. A pretendente: MARCIA REGINA CARDOSO, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (20/03/1974), 
estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Francisco Cardoso e de Marli Canato de Faria.

O pretendente: SÉRGIO HENRIQUE GOULART DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (01/05/1975), estado civil solteiro, profissão empre-
sário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Sergio 
da Silva e de Ambrosina Goulart da Silva. A pretendente: DEZIANE JESUS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Presidente Dutra - BA, no dia (27/08/1990), 
estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Luíz Carlos Ferreira dos Santos e de Maria Seleste de Jesus Santos.

O pretendente: PAULO ROBERTO MARQUES, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Santa Mariana - PR (Registrado 3° Subdistrito - Penha de França, nesta Capital), no 
dia (24/12/1955), estado civil divorciado, profissão aposentado, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Marques e de Maria Augusta Marques. 
A pretendente: ROSIMEIRE PAULA DA SILVA BATISTA, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no dia (21/05/1968), estado civil solteira, profissão 
operadora de cobrança, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Paulo Batista e de Eulina da Silva Batista.

O pretendente: HENRI MODA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, Canga-
íba - SP, no dia (24/10/1996), estado civil solteiro, profissão reparador de linhas aéreas, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Moda e de Maria 
Cleonisce Moda. A pretendente: DAIANE MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/08/1999), estado civil solteira, 
profissão vendedora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Adilson Antonio dos Santos e de Maria Aparecida Nunes da Rocha.

Estudo mostra que 55% 
dos britânicos têm 

anticorpos contra Covid
Um nova pesquisa mostra que uma em cada duas 

pessoas que vive no Reino Unido já apresenta anti-
corpos contra o Coronavírus Sars-CoV-2, informou 
o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta 
quarta-feira (14). O estudo aponta que os moradores 
adquiriram a defesa por ter contraído a Covid-19 ou 
por terem sido vacinados. 

Em números totais, 55% dos cidadãos já têm os anti-
corpos, sendo que Inglaterra e Irlanda do Norte (54,9%) 
têm os maiores índices. O País de Gales tem 49,1% e a 
Escócia tem 46% na semana encerrada em 28 de março.

“Em todos os quatro países do Reino Unido, existe um 
padrão claro entre a vacinação e os testes positivos para 
anticorpos da Covid-19, mas a detecção de anticorpos em 
si não é uma medida precisa da proteção da imunidade 
dada pela vacinação”, pontua ainda o documento. 

O Reino Unido é um dos mais avançados no mundo 
na aplicação das vacinas anti-Covid, com mais de 40,1 
milhões de doses aplicadas até esta quarta-feira. São 
32,2 milhões de pessoas que receberam ao menos uma 
das doses e 7,8 milhões totalmente imunizadas.

Com isso, além do restrito lockdown imposto entre 
janeiro e fim de março, os números da terceira onda da 
pandemia de Covid-19 despencaram com uma média 
de 34,4 mortes e 2,7 mil casos por dia. Em dados totais, 
os britânicos somam 4.390.801 contágios confirmados e 
127.369 óbitos na pandemia (ANSA).

Muitas vezes as empresas não têm conhecimento de que uma 
decisão judicial já foi pacificada.

Uma evidência desta 
realidade de desco-
nhecimento do Sis-

tema Tributário Brasileiro é 
que, até o fim de 2021, a meta 
do escritório é recuperar R$ 
1 bilhão para seus clientes, 
somente entre valores de 
tributos pagos a mais ou 
de forma indevida. O sócio 
Eduardo Bitello, professor 
de MBA da ESPM-Sul, listou 
alguns pontos de atenção 
para os empresários:

1) Faça um planejamen-
to tributário. Todo início 
de ano, as empresas e seus 
contadores escolhem por 
qual regime tributário irão 
apurar os impostos. Essa é 
uma decisão essencial para 
as finanças, pois uma esco-
lha assertiva pode significar 

Dicas para as empresas organizarem um planejamento tributário
Nove em cada dez empresários pagam seus impostos de maneira equivocada, de acordo com percepção de mercado dos sócios da Marpa Gestão 
Tributária, o executivo Michael Soares e o advogado tributarista Eduardo Bitello. Segundo dados do IBGE/Impostômetro divulgados em 2015, este índice 
pode ser ainda maior, impactando 95% da iniciativa privada

também a redução no paga-
mento destes tributos.

2) Analise o regime 
tributário em que a em-
presa se enquadra e qual 
é a atividade. Geralmente 
é possível reduzir o valor 
de ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços), por exemplo, a 
partir desse estudo.

3) Foco na gestão do 
passivo tributário. Os 
empresários costumam ava-
liar apenas dois caminhos: 
pagar o débito ou parcelar a 
dívida. No entanto, quando 
não honram com estes paga-
mentos, os juros se tornam 
muito altos. Apenas a taxa 
de juros básica, a Selic, já 
tem correção de mais de 1% 
ao mês. O que a maioria dos 

por exemplo, a empresa já 
deixa contribuições entre 
o combustível utilizado e 
os pedágios, o que pode ser 
revertido como crédito. No 
entanto, um alerta: a prática 
de apropriação de créditos 
é especialmente complexa, 
precisando de um profissio-
nal assertivo na aplicação 
da legislação para não ter 
qualquer complicação futura 
com a Receita Federal.

5) Avalie a possibili-
dade do pagamento de 
tributos a partir de deci-
são judicial. Atualmente, 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) analisa mais de 100 
temas de matérias tributá-
rias. A partir disso, em alguns 
casos é possível suspender 
o pagamento de tributos 

federais durante momentos 
econômicos instáveis como 
o gerado pela pandemia da 
Covid-19, com o objetivo de 
obter mais margem e lucro 
no negócio.

6) Atenção com a Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), que anu-
almente publica tudo 
o que perdeu. Quando 
falamos que o planejamento 
tributário é uma forma de 
gerar caixa, este é um bom 
exemplo. Muitas vezes as 
empresas não têm conheci-
mento de que uma decisão 
judicial já foi pacificada, e é 
direito do contribuinte pe-
gar seu dinheiro de volta. - 
Fonte e mais inbformações: 
(www.marpagestaotributa-
ria.com.br).
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empresários não sabe é que 
existem outras 11 formas 
de pagar estes débitos, se-
guindo o Código Tributário 
Nacional (CTN).

4) Confira se a empresa 

está com crédito tribu-
tário. Isso é possível para 
quem está enquadrado no 
regime de lucro real. Ao 
transportar seu produto 
final para outras cidades, 
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Limpeza hospitalar, 
uma questão de 

Educação

Nos corredores 
dos hospitais e 
outras unidades 
de saúde de todo o 
país, profissionais 
cumprem turnos 
extensos, com 
paramentação 
pesada e muitos 
equipamentos de 
proteção individual

O risco de contami-
nação é alto, mes-
mo que eles não 

lidem diretamente com 
os pacientes da Covid-19. 
Embora a rotina seja mui-
to parecida, não se tratam 
de médicos ou enfermei-
ros, mas de trabalhadores 
da limpeza hospitalar, in-
cansáveis em sua missão 
de manter os ambientes, 
equipamentos e super-
fícies impecavelmente 
higienizados, uma ativi-
dade imprescindível no 
combate à pandemia.

O Coronavírus é apenas 
uma das muitas amea-
ças biológicas que esses 
profissionais enfrentam 
todos os dias. Ainda cor-
ria o século XIX quando 
o médico húngaro Ignaz 
Semmelweis descobriu 
que o simples ato de lavar 
as mãos poderia diminuir 
de forma significativa as 
infecções e mortes dos 
pacientes na enfermaria 
da maternidade de um 
hospital em Viena, na 
Áustria. 

Uma prática que, atual-
mente, não é apenas nor-
mal, mas absolutamente 
imprescindível em unida-
des de saúde, ainda não 
era costume há 150 anos.

A partir dali, a histó-
ria da limpeza dessas 
instituições mudaria de 
modo rápido e definitivo. 
O lavar de mãos evoluiu 
para práticas pessoais de 
higiene e cuidados mais 
ostensivos e, além dele, 
começou-se a pensar em 
outros protocolos que 
pudessem contribuir para 
que os hospitais se tornas-
sem não apenas limpos, 
mas desinfectados e, 
portanto, mais seguros 
para pacientes, médicos, 
enfermeiros e quem mais 
pudesse frequentá-los. 

Com isso, muito antes 
da pandemia da Covid-19, 
a limpeza e a desinfecção 
de superfícies em locais 
de atendimento à saúde 
tornou-se uma das con-
dições básicas de fun-
cionamento. As chances 
de um paciente contrair 
as chamadas infecções 
relacionadas à assistência 
à saúde (Iras) podem ser 
reduzidas em até 90% 
com a simples adoção 
de uma higiene correta 
do ambiente hospitalar, 
segundo alguns estudos.

Popularmente conheci-
das como infecções hos-
pitalares, as Iras ocorrem 
em pacientes internados 
em instituições de saúde 
e são causadas por mi-
crorganismos adquiridos 
a partir de outras pessoas 
que também estiveram 
no hospital. É o que a 
ciência chama de infec-
ção cruzada. No entanto, 
elas também podem ser 
adquiridas por meio de 

objetos ou substâncias 
recentemente contami-
nadas por outra fonte 
humana, a infecção am-
biental. 

A ocorrência de am-
bos os tipos de infecção 
pode ser minimizada se 
a higienização for reali-
zada por profissionais de 
limpeza bem capacitados 
e orientados, visto que a 
execução dessas tarefas 
demanda conhecimento 
sobre técnicas, produtos 
e equipamentos específi-
cos. Ao contrário do que 
muitos ainda acreditam, 
ninguém nasce sabendo 
limpar. E, no ambiente 
hospitalar, essa máxima 
é ainda menos verdadei-
ra. Ter o conhecimento 
adequado de técnicas, 
produtos e equipamentos 
vai garantir uma limpeza 
e desinfecção correta-
mente realizadas. 

Mas não é tudo. Além 
disso, também é preci-
so que os profissionais 
de limpeza que atuam 
nesses espaços estejam 
emocionalmente prepa-
rados. Afinal, eles esta-
rão lidando diretamente 
com vidas humanas - e a 
recuperação e sobrevida 
dessas pessoas depen-
dem da responsabilidade 
e boa conduta pessoal 
frente aos quadros clíni-
cos dos pacientes, bem 
como da sensibilidade 
emocional de parentes, 
acompanhantes e equipe 
do hospital.

Embora recente, a pan-
demia da Covid-19 escan-
carou uma realidade que 
muitos ainda se negam a 
encarar: profissionais de 
limpeza que atuam na 
área da saúde precisam 
ser altamente especiali-
zados. Não basta saber 
fazer a higienização, é 
necessário o desenvol-
vimento da percepção 
global de sua função, 
com compreensão total 
de questões relacionadas 
à biossegurança antes, 
durante e depois do ex-
pediente. 

Trata-se de uma esco-
lha profissional que traz 
consequências para a 
conduta dessas pessoas 
dentro e fora do ambiente 
laboral. Trabalhar com a 
limpeza hospitalar exige 
seriedade e renúncias 
pessoais. Por isso, esses 
profissionais devem ser 
devidamente valoriza-
dos. O investimento feito 
neles deve sempre aliar 
equipamentos e produtos 
de limpeza adequados a 
um programa de capaci-
tação continuada. 

Assim, mesmo em tem-
pos de pandemia, quando 
o número de infectados 
pressiona o sistema de 
saúde e os profissio-
nais que atuam na linha 
de frente - incluindo a 
equipe de limpeza -, a 
formação profissional 
ajuda a trazer segurança 
para realizar os procedi-
mentos com eficiência 
e qualidade, apesar das 
dificuldades. 

(*) - É auxiliar de hotelaria hospitalar 
e ex-aluna da Fundação de 

Asseio e Conservação, Serviços 
Especializados e Facilities (Facop). 

(**) - É biólogo e coordenador dos 
cursos de limpeza da Facop.

Eliza de Lima (*) e Mário Guedes (**)
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Mesmo com um índice 
de desemprego de 
13% para a média da 

população economicamente 
ativa, a faixa etária de 14 a 
24 anos já atinge níveis de 
30% de desocupação, como 
mostraram os dados da 
Pnad, divulgados pelo IBGE 
no fim de 2020.

A falta de oportunidades 
tem mudado o comporta-
mento dos mais jovens, que 
estão procurando no serviço 
público uma saída para um 
mercado de trabalho que não 
consegue absorver aqueles 
que, em muitos casos, têm 
pouca ou nenhuma expe-
riência profissional. Eles 
já representam a maioria 
dos candidatos a uma vaga 
no serviço público no país, 
segundo levantamento de 
buscas feito pelo Google. 

A faixa etária entre 18 e 
24 representa 27% desses 
estudantes; e aqueles com 
25 a 34 anos somam 37%. A 
própria Associação Nacional 
de Proteção e Apoio aos 
Concursos (Anpac) também 
tem sentido essa tendência, 
registrando em seu último 
estudo um aumento de 40% 
nos últimos 5 anos de pes-
soas que declararam estudar 
para concursos públicos. 

“Os mais jovens sentem 
medo em chegar aos 30 
anos sem uma experiência 
profissional significativa. A 
vaga em um cargo público 
é uma oportunidade para 
conseguir uma carreira com 
estabilidade, qualidade e 
boa remuneração. Começar 

Geração “millenial” já representa mais da metade dos 
concurseiros no país.

Concursos públicos: alternativa 
para quem está entrando no 

mercado de trabalho
A paralisação da economia causada pela pandemia afetou os jovens, que se veem perdidos na tentativa de 
encontrar a primeira oportunidade profissional em meio a um cenário sem perspectivas de crescimento no 
curto prazo

que ele pretende seguir, e se 
dedicar a passar em concur-
sos relacionados a ela.

“Tendo em mente a área 
escolhida, fica mais fácil 
analisar quais conteúdos 
são os mais requisitados 
nos exames. Isso otimiza o 
tempo de estudo do aluno”, 
explica. Segundo ele, é pre-
judicial para o aluno destinar 
seu tempo estudando para 
duas áreas diferentes, como 
policial e administrativa, 
por exemplo. Tribunais de 
Contas de cidades e estados, 
assembleias legislativas, tri-
bunais de justiça e setores 
administrativos costumam 
ser áreas onde surgem mui-
tos concursos para recém-
formados do Ensino Básico. 

Pela internet é possível 
encontrar uma variedade 
de cursos preparatórios 
gratuitos para a carreira 
pública, como o próprio 
AlfaCon Concursos. Após 
definir o objetivo e iniciar 
de fato os estudos, o coor-
denador aconselha dedicar 
a maior parte do tempo em 
aprender os conteúdos que 
são igualmente cobrados 
em exames de uma mesma 
área. “Independentemente 
dos anos em que são reali-
zados, os exames cobram os 
mesmos assuntos com certa 
frequência”, afirma. 

Para isso, o candidato pode 
analisar os editais de con-
cursos antigos e conhecer 
quais temas ele deve dedicar 
maior esforço. Fonte e mais 
informações: (www.alfacon-
cursos.com.br). 
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a trabalhar já conseguindo 
esses benefícios faz toda a 
diferença no início da car-
reira”, explica Filipe Ávila, 
coordenador de carreiras do 
AlfaCon Concursos.

Para não sofrerem com o 
que os economistas chamam 
de ‘efeito cicatriz’ – quando 
severas crises econômicas 
afetam negativamente o pro-
gresso na carreira dos mais 
jovens -, o momento pode 
ser oportuno para repensar o 
plano de carreira. Como mui-
tas pessoas cresceram com 
a ideia de que terminando 
o Ensino Médio, o próximo 
passo seria entrar no Ensino 
Superior para atuar numa 
área especializada da ini-
ciativa privada, o primeiro 
passo seria desconstruir esse 
raciocínio. 

Ávila explica que ter uma 
única opção de carreira 
pode gerar frustrações no 
futuro, caso ela não se rea-

lize. Por isso, é importante 
considerar outras áreas. “O 
serviço militar, por exemplo, 
é historicamente conheci-
do por ser um lugar onde 
muitas pessoas ascendem 
social e economicamente. 
Além disso, o investimento 
nas Forças Amadas tem sido 
recorrente no atual governo, 
sendo uma chance para 
quem quer ingressar em um 
primeiro emprego”, diz. 

Ele cita o recém-divul-
gado edital do concurso 
da Escola de Sargentos de 
Armas do Exército, que está 
oferecendo 1.100 vagas de 
nível médio para homens e 
mulheres de todo o país. Para 
quem gostaria de planejar 
sua entrada na administra-
ção pública, o coordenador 
explica que alguns passos 
são essenciais antes mesmo 
de começar os estudos. A pri-
meira coisa que o estudante 
deve saber é qual a carreira 

Thiago Campaz (*)

As viagens corporativas podem se 
tornar um grande gargalo dentro das 
empresas, pois a falta de um controle 
eficiente dá espaço para processos falhos 
e possibilita que ocorram irregularidades 
e fraudes financeiras. Para evitar esse 
tipo de problema é importante que elas 
adotem estratégias e utilizem soluções 
para organizar essas tarefas e automatizar 
os processos. 

Pensando nisso, muitas instituições 
têm adotado os cartões corporativos 
para auxiliar nos gastos e na prestação 
de conta dos trabalhadores. Isso porque 
eles garantem a separação das contas 
pessoais e profissionais, melhoram a 
centralização dos gastos e a autonomia 
dos colaboradores, facilitam a conciliação 
contábil e o controle de fluxo de caixa e 
ainda ajudam no planejamento financeiro 

e na gestão das despesas de viagem. 
Além de todos esses benefícios, o uso do 

cartão corporativo ajuda também a con-
trolar os gastos. Para isso, as empresas 
precisam ter um processo de prestação 
de contas bem estruturado para que os 
funcionários possam detalhar todas as 
despesas, já que não constam todas as 
informações necessárias nas faturas. 

Nesse caso, elas podem contar com 
ferramentas que realizam o preenchi-
mento automático de dados das despesas 
e emitem relatórios simplificados. É pre-
ciso realizar também o controle de fluxo 
de caixa e conciliação contábil, onde é 
possível identificar e documentar todas 
as entradas e saídas das contas, evitando 
que valores incorretos sejam lançados. 

Com este meio de pagamento, é possí-
vel analisar os gastos de forma minuciosa 
e verificar quais deles são recorrentes, 
construir uma política de uso que defina 

os consumos permitidos, quais pessoas 
podem fazer os gastos e o limite por 
trabalhador ou centro de custo, utilizar 
cartão pré-pago para evitar surpresas no 
fechamento do mês, e empregar as mais 
diversas tecnologias para o gerenciamen-
to de gastos, aumentando a precisão e 
segurança dos dados e a praticidade dos 
processos. 

Diante dessas vantagens, cada vez mais 
as empresas estão em busca de ferra-
mentas que possam centralizar todos os 
dados para ajudar na tomada de decisão, 
facilitar a rotina dos gestores e que pos-
sam aumentar a eficiência, segurança e 
transparência na prestação de contas. Por 
isso é muito importante que as empresas 
incorporem a transformação digital para 
trazer resultados muito significativos 
para os negócios. 

(*) - É CEO e co-fundador do VExpenses.

Como reduzir os custos utilizando cartões corporativos


