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MERCADO
FINANCEIRO

A pandemia acelerou a transformação digital de diversos setores da econo-
mia e muitos processos que antes eram feitos de forma manual e presencial 
passaram a ser digitalizados e automatizados dentro das companhias. A 
pesquisa global Automation with Intelligence, realizada pela Deloitte, mostra 
que 73% das organizações investiram em automação inteligente em 2020, o 
que representa um aumento de 58% se comparado com 2019. A pandemia 
acelerou a transformação digital de diversos setores da economia e muitos 
processos que antes eram feitos de forma manual e presencial passaram a 
ser digitalizados e automatizados dentro das companhias.  

Conheça cinco tecnologias de automação 
para o mercado financeiro

Com maior frequência, percebemos empresas e pessoas preocupadas 
com o consumo consciente, com o uso de materiais que reduzam o 
impacto ambiental ou social e ainda vemos uma divulgação ampla de 
atividades que visam compensar impactos ambientais causados em 
algum momento. De fato, todos já sabemos disso, porém, como pode-
mos aplicar essas medidas dentro da nossa empresa? Como podemos 
estruturar um programa sólido que de fato gere protagonismo?  

Como criar um programa de sustentabilidade 
dentro da sua empresa

Com as mudanças no mercado de trabalho devido a contaminação 
pela Covid-19, muitas empresas tiveram que desligar colaborado-
res, se reinventar para o trabalho remoto ou até mesmo fechar 
as portas. Em meio a essa crise atípica, a Legislação Trabalhista 
sofreu uma série de mudanças - seja pela implementação do home 
office, redução nos salários, faltas justificadas, demissões, entre 
outras medidas.  

Volta ao trabalho: quatro problemas com a 
Lei Trabalhista após a quarentena

Freepik

Negócios em Pauta

UE aprova consumo de alimentos à base de inseto
A União Europeia aprovou a comercialização para consumo humano 

de alimentos à base de insetos, especialmente larvas de farinha. A 
decisão foi tomada após a avaliação científica da Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos (EFSA) de que as larvas do besouro 
tenebrio molitor, conhecidas como larvas de farinha, podem ser ingeridas 
com segurança. Esta é a primeira vez que a UE aprova um inseto como 
alimento. Segundo o bloco, ele poderá ser comercializado "como um 
inseto desidratado inteiro, como lanche ou como ingrediente de diver-
sos produtos alimentícios, como pó em produtos proteicos, biscoitos 
ou massas". A decisão formal da Comissão Europeia será adotada nas 
próximas semanas e faz parte da estratégia "Farm to Fork". O plano de 
ação da UE 2020-30 para sistemas alimentares sustentáveis identifica 
os insetos como uma fonte de proteínas de baixo impacto ambiental 
que podem apoiar a transição "verde" da produção alimentar da UE. 
No momento, existem 11 pedidos para a EFSA analisar e autorizar o 
consumo de outros insetos como novos alimentos (ANSA).    Leia 
a coluna completa na página 3
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A regulação das criptomoedas: Discussão 
sobre o Projeto de Lei n° 4.207/2019

@A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) realiza nesta 
quinta-feira, às 9 horas, o webinar gratuito “A regulação das crip-

tomoedas: Discussão sobre o Projeto de Lei n° 4.207/2019”. Serão expo-
sitores: Victor Teixeira Nepomuceno, Camila Villard Duran,Tiago Severo, 
Reinaldo Rabelo e Paula Lima Oliveira. O objetivo do evento é debater o 
Projeto de Lei n° 4.207/2019,   que estabelece normas para a emissão de 
moedas e outros ativos virtuais, estabelece condições e obrigações para 
as pessoas jurídicas que exerçam atividades relacionadas a esses ativos, 
atribui competências e circunstâncias fiscalizatórias e regulatórias à Receita 
Federal, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários 
e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras e tipifica condutas 
praticadas com ativos virtuais com o objetivo de praticar crimes contra 
o Sistema Financeiro, inclusive os de pirâmide financeira (https://www.
aasp.org.br/eventos/).  Leia a coluna  completa na página 2
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A negociação é uma importante 
habilidade para a vida, mesmo 
que, por muitas vezes, esteja 
associada apenas ao contexto 
de trabalho. 

Poucos percebem que a arte de negociar está 
presente no cotidiano da maioria das pessoas, 

seja sobre quem vai preparar o café, ou no pedi-
do no almoço, ou até mesmo quem irá assumir 
atividades do lar, especialmente neste momento 
de pandemia, quando a rotina diária mudou. 

Esse conceito se aplica também às relações 
de trabalho. Saber negociar com o líder é ex-
tremamente importante na carreira. Com essa 
verdadeira arte, o profissional consegue barganhar 
prazos, garantir a participação em projetos, con-
versar sobre novos formatos de trabalho, ou até 
mesmo em relação àquela tão sonhada promoção. 

Para Susanne Andrade (*) a referida habilida-
de tornou-se ainda mais essencial no ambiente 
corporativo, onde muitos profissionais estão 
sobrecarregados e as empresas precisam lidar 
com pedidos de aumento salarial, de mais be-
nefícios e de remanejamento de equipe. "Nunca 
foi tão necessário negociar", diz. Colocar em 
prática esse importante soft skills é essencial 
para o bom relacionamento interpessoal tanto 
na vida pessoal quanto no contexto profissional. 

De acordo com a especialista, exercitar a 
habilidade de negociar pode aperfeiçoar muitas 
outras competências. Um exemplo é entender 
que um exímio negociador é um bom comunica-
dor e a forma como se comunica define também 
a maneira de se relacionar com outras pessoas. 
Investir na capacidade de exercer a empatia, 
em praticar a escuta ativa e saber flexibilizar 
são pontos fundamentais no âmbito corporativo. 

Para desenvolver esses comportamentos no 
trabalho, Susanne destaca três dicas essenciais 
para uma negociação de excelência: 

1. - Exercitar a empatia - Ser empático é 
saber pensar na perspectiva do outro, entender 
as emoções e atitudes. Esse comportamento é o 
famoso ‘se colocar no lugar do outro’ para entender 
todo o panorama. Isso é fundamental em uma 
negociação, pois assim abre espaço para acom-

Três dicas essenciais para exercer a 
arte de negociar no trabalho

Employee Experience, 
Pandemia e as MP 
1045 e MP 1046: de 
um lado empresas, 
do outro seus 
empregados

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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COMPORTAMENTOs DO CONsUMIDOR

panhar as necessidades de quem está negociando 
com você, em vez de querer impor suas ideias. 

Susanne destaca a técnica da Programação Neu-
rolinguística, que tem o princípio de acompanhar 
ao invés de conduzir. Este método corresponde 
em ouvir o ponto de vista do outro e descobrir 
com o que você concorda (1%); e colocar 100% 
de energia para a negociação partir deste ponto. É 
o chamado Princípio dos 101%. Quando fazemos 
isso, colaboramos e estabelecemos uma relação 
saudável, baseada em um clima de confiança. 

2. - Escuta ativa - A base para uma nego-
ciação fluir bem é uma comunicação assertiva e 
não violenta, praticada com amor, transparência 
e empatia. Mas a comunicação vai além do que 
se verbaliza, pois só acontece quando é gerado 
o entendimento no outro que, por sua vez, só 
ocorre a partir de uma escuta ativa. 

É essencial demonstrar interesse genuíno no 
processo de negociação, e existe uma técnica 
simples e efetiva para isso: praticar perguntas 
poderosas, destaca a expert ao mencionar 
questões que levam as pessoas a responderem 
algo além do ‘sim’ ou ‘não’. A prática dessas 
perguntas gera um diálogo construtivo, pois 
parte de um interesse pelo resultado positivo 
para todos os envolvidos. 

3. - Flexibilidade - O primeiro ponto que 
caracteriza estar aberto a uma negociação é ter 
limites e possibilidades em mente para flexibilizar. 
Susanne utiliza um pedido de reajuste no salário 
para ilustrar essa questão. Se você quer negociar 
um aumento de salário com seu líder e impõe um 
valor fixo ou uma porcentagem da qual não abre 
mão, isso não é negociar. Praticar a flexibilidade 
é estar aberto ao que o outro apresenta, avaliar 
as opções de forma que as duas partes saiam 
satisfeitas do processo de negociação. 

Ser flexível corresponde também a desenvol-
ver habilidades como a resiliência e a inteligência 
emocional. Equivale a estar aberto a mudar de 
estratégia quando o contexto demandar. A pan-
demia, de acordo com Susanne, nos proporciona 
a oportunidade de aprender a lidar com situa-
ções nunca vividas antes e a desenvolvermos a 
inteligência emocional. Negociarmos conosco é 
importante ponto de partida para isso. Estarmos 
abertos a flexibilizar as nossas questões, enten-
dendo também as de outras pessoas, implica em 
exercitarmos a empatia e escuta ativa.

(*) - É coach, palestrante e professora de cursos 
de MBA pela FIAP em disciplinas sobre carreira, 

coaching, liderança e gestão da mudança para 
a transformação digital. É sócia-diretora da A&B 

Consultoria e Desenvolvimento Humano 
e colunista no "Portal IT Forum 365".

Quando o Natal chegar!
O governo do Reino Unido confirmou 

que estuda a possibilidade de convocar 
grupos de risco para uma terceira dose 
de vacinas anti-Covid a partir do fim de 
setembro. O subsecretário de Vacinação 
do país, Nadhim Zahawi, disse que a 
terceira dose seria aplicada em idosos e 
pessoas vulneráveis após todos os adultos 
terem completado o ciclo de vacinação. 
Essa etapa aconteceria no outono, 
estação que no Hemisfério Norte vai do 
fim de setembro ao fim de dezembro. O 
objetivo seria erradicar a ameaça do novo 
Coronavírus no país até Natal (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/pandemia-consolida-novos-perfis-de-consumo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-06-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/employee-experience-pandemia-e-as-mp-1045-e-mp-1046-de-um-lado-empresas-do-outro-seus-empregados/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/volta-ao-trabalho-4-problemas-com-a-lei-trabalhista-apos-a-quarentena/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/conheca-cinco-tecnologias-de-automacao-para-o-mercado-financeiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-criar-um-programa-de-sustentabilidade-dentro-da-sua-empresa/
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OpiniãO
Até quando a burocracia 

será um entrave 
para os negócios?

O ano é 2021 e o 
Brasil ainda aposta 
em procedimentos 
burocráticos para 
diversas operações. 
Seja ir até um 
banco para resolver 
problemas pessoais ou 
até a abertura de uma 
empresa. 

Muitos processos ain-
da são presenciais, 
demandam tempo 

e, por vezes, ainda há es-
pera em grandes filas. Mas 
a maioria dessas etapas são 
regras impostas por órgãos 
públicos e que não podemos 
mudar. No entanto, pode-
mos alterar alguns pontos 
para descomplicar essas 
tarefas, tornando tudo mais 
rápido e eficaz. E o que com 
toda certeza pode ser me-
lhorado dentro das nossas 
empresas é o tempo gasto 
de forma desnecessária. 

Você já esteve em uma 
reunião e pensou que aquilo 
tudo que foi falado poderia 
ter sido resolvido apenas 
com um e-mail? Pois é, de 
acordo com uma pesquisa 
da Bain & Company, empre-
sas perdem 25% ou mais do 
seu tempo com atividades 
burocráticas ou improduti-
vas. Esse cálculo resulta em 
cerca de 10 horas semanais 
de cada um dos funcionários 
da empresa e uma dessas 
causas se deve ao número 
de reuniões desnecessárias 
ou com pouca objetividade. 

Pode não parecer ou 
talvez a gente nunca tenha 
reparado, mas existem 
reuniões realizadas dentro 
das nossas empresas que 
duram uma hora e poderiam 
ter apenas 20 minutos se 
tivessem sido feitas com 
mais objetividade e dire-
cionamento. É muito tempo 
perdido e se pensarmos em 
documentos em papéis nos 
damos conta que esse des-
perdício vai muito além. De 
acordo com especialistas, 
parar de preencher manual-
mente planilhas de estoque 
ou de contas a pagar, por 
exemplo, gera à empresa 
uma economia de até 30% 
a 40%. 

Além disso, quanto mais 
processos manuais envol-
vidos, maior a chance de 
erros. Outro ponto é que 
muitas vezes nos pegamos 
procurando algum docu-
mento em meio aos quilos 
deles ou em séries de gave-
tas. Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas 
de Gestão de Documen-

tos, o brasileiro gasta em 
média duas horas por dia 
para encontrar papéis im-
portantes e o total de um 
mês de trabalho por ano é 
desperdiçado com gestores 
buscando informações por 
conta da desorganização de 
arquivos. 

O uso de documentos digi-
tais é uma ferramenta sim-
ples, que pode descomplicar 
tudo isso e eliminar a parte 
burocrática de fechar um 
acordo, levar o documento 
ao signatário, retornar e ir 
até o cartório para autenti-
cação. Isso sem contar na 
eliminação do custo com um 
funcionário para realizar o 
processo, gastos com o pró-
prio cartório e correr o risco 
do extravio do documento 
que muitas vezes conta com 
informações sigilosas. 

Há algum tempo o Institu-
to Millenium divulgou que 
uma grande rede de lojas 
de materiais para constru-
ção passou a investir em 
certificados digitais, indo a 
cartórios somente para con-
cluir compra ou aluguel de 
imóveis (algo que também 
está mudando atualmente). 
Com os seus mais de nove 
mil contratos assinados por 
meio eletrônico, a economia 
anual da empresa chegou 
a R$ 200 mil, apenas com 
impressão de papéis e reco-
nhecimento de firmas. 

O Brasil deu outro passo 
enorme em busca da digi-
talização e da desburocra-
tização no ano passado. Em 
setembro, o presidente Jair 
Bolsonaro sancionou a Lei 
14.063/20, que amplia o uso 
de assinaturas eletrônicas 
em documentos públicos e 
o acesso a serviços digitais. 

Apesar de toda essa evo-
lução até do governo, ainda 
vemos empresas que se 
prendem ao uso de docu-
mentos físicos e preferem 
continuar realizando suas 
contas em calculadoras 
comuns, preenchendo no-
tas manualmente e outros 
processos que já podem ser 
feitos de forma digital há 
algum tempo. Está na hora 
dessas empresas se abrirem 
para o novo. 

A pandemia foi um dos im-
pulsos para a digitalização, 
mas não basta. É necessário 
apostar em novas ferramen-
tas e abolir regras arcaicas 
dentro das empresas para 
que elas possam continuar 
em evolução e não ficando 
paradas no tempo. 

(*) - É CEO e cofundador da 
Contraktor, plataforma de gestão 

de contratos e também um 
dos idealizadores do projeto 

Assinaturagratis.com.

Bruno Doneda (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

mia, as aulas serão online, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, 
durante três meses.

Torneio SESI de Robótica estimula soluções 
inovadoras

@Trinta e quatro equipes, entre crianças e jovens de 9 aos 16 anos, 
vão participar do Torneio SESI de Robótica, promovido pela Escola 

Firjan SESI, em 07 e 08/05. Dessa vez, devido à pandemia, o desafio, que 
faz parte do calendário do SESI Nacional, será online. A temporada Replay 
2020/2021 do Torneio de Robótica FIRST Lego League (FLL) tem como 
pergunta-desafio: "O que fazer para tornar as pessoas mais ativas na região 
onde vivem, seja no campo, na cidade ou em qualquer outro lugar?" O 
público poderá acompanhar a abertura, em 07/05, às 9h, e a premiação, 
em 08/05, às 16h, do Torneio FLL ao vivo no YouTube da Escola Firjan 
SESI. Mais informações: https://escolafirjansesi.com.br/robotica.

Processo seletivo para o curso gratuito de 
Desenvolvedor Java Jr. 

@A Generation Brasil, organização independente e sem fins 
lucrativos, em parceria com o Juntos, evento referência em 

diversidade racial no mercado corporativo, realizarão a formação 
inédita do Programa Pessoa Negra Desenvolvedora Java Jr. O objetivo 
é promover a diversidade racial e a inclusão social por meio de um 
programa de capacitação profissional em tecnologia, exclusiva para 
pessoas negras. “Além de qualificar para o mercado de trabalho, 
nosso foco é empoderar esses jovens para que se sintam confiantes 
e possam se tornar agentes de mudanças sociais”, ressalta, Gabriela 
Paranhos, COO da Generation para a América Latina. Serão dispo-
nibilizadas 40 vagas. As inscrições podem ser feitas de 3 a 13 de 
maio, acessando o site https://gen.partners/juntos. O público-alvo 
são pessoas negras, de 18 a 30 anos, moradores da cidade de São 
Paulo, e que tenham concluído o ensino médio. Devido à pande-

Bem-vindos à era de extinção 
das organizações não digitais
Os impactos e transformações provocados pela pandemia vão muito além das mudanças nas relações, nos 
formatos de trabalho e no impulso das inovações nas organizações.

Paulo Castello (*)

Nessa década as grandes corpo-
rações vão precisar reinventar 
suas empresas, cultura e mode-

los de negócio e dinâmica de trabalho, 
ou, não serão mais competitivas. O ano 
de 2020 forçou todos a irem para o 
digital, até a minha avó passou a usar 
app de banco. Também forçou a maioria 
das empresas a adotar uma dinâmica de 
gestão online. Porém, a transformação 
digital não tem absolutamente nada a 
ver com tecnologia, tem a ver com a 
mentalidade do C-Level (o exemplo 
vem de cima).

O mundo corporativo foi empurrado 
pela pandemia a evoluir para o digital, 
porém, muitas organizações não esta-
vam digitalizadas e acabaram ficando 
num limbo que elas começaram a cha-
mar carinhosamente de híbrido. Foram 
para um mundo virtual e tentaram, ou 
pior, ainda tentam simular o ambiente 
de trabalho físico.

Pesquisa feita pela Accenture mos-
trou que, 62% das principais corpo-
rações globais já utilizavam alguma 
ferramenta digital para monitorar o 
desempenho dos funcionários, e de 
acordo com levantamento realizado 
pela Fundação Instituto de Administra-
ção (FIA), cerca de 46% das empresas 
adotaram o trabalho remoto, sendo que 
67% disseram ter tido problemas de 
adaptação ao modelo, na comunicação 
e comportamento dos funcionários em 
ambientes virtuais.

Muitas empresas não abraçaram a 
nova realidade digital, e ainda estão 
com planos de desenho de uma or-
ganização analógica. Estão perdendo 
tempo, montando planos de retorno dos 
funcionários, chamando de ambiente 
híbrido (fica dois dias em casa, três dias 
no escritório). A triste verdade é que, 
essas empresas sabem que é muito difícil 
se digitalizar (pois muito investimento 
foi feito e ainda está sendo feito num 
desenho organizacional pré-Covid-19) 
e vai demandar um reinvestimento gi-
gantesco e, o pior, se reinventar como 
profissional para liderar uma transfor-
mação radical da organização.

Então, por ser muito dolorido, estão 
gastando energia num projeto perdido/
falido. E quanto mais tempo gastarem 
nesse projeto, mais distantes vão ficar 
das organizações 100% digitais. Todas 
as startups que disputarão nos próxi-
mos anos o mesmo mercado em que 
você atua, já estão nascendo 100% 
digitais. E isso que é interessante, a 
competição será num campo de bata-
lha onde quem domina o digital terá a 
maior vantagem, sem dúvida.

Devido à pandemia, burocracias, leis 
e protocolos foram forçados a acom-
panhar a velocidade da transmissão 
do vírus. E isso abriu as portas para 
colocar essa década numa velocida-
de sobrenatural. Apertem os cintos, 
pois estamos entrando em velocidade 
supersônica. A medicina vai dar um 
salto de décadas nos próximos meses/

AI/Fhinck

os colaboradores. Acompanharam os 
processos realizados por 300 usuários/
colaboradores, garantindo uma varie-
dade significativa de análises.

Outras melhorias notadas: redução 
de algumas licenças do Sistema de 
Gestão Integrado (ERP) a partir da 
identificação de usuários habilitados, 
treinamento dos operadores da central 
de atendimento na operação do sistema 
de maneira padronizada, adotando a 
sequência mais objetiva, resultando em 
um menor tempo médio de atendimen-
to aos clientes, melhoria no sistema de 
pedidos, agrupando informações até 
então distribuídas em várias telas, entre 
outras. Esta visão unificada eliminou 
a necessidade de alternar telas para 
consulta de dados necessários para a 
execução do processo. Ainda que cada 
“clique” evitado pareça uma economia 
de pequenas frações de tempo, a inten-
sa frequência de execução por um time 
muito grande resulta em muitas horas 
a cada mês, e identificaram rotinas 
com mais de 6.000 execuções mês que, 
automatizadas, trouxeram bastante 
celeridade ao processo.

Não adianta você fazer um app em 
que o cliente abre uma conta no celular, 
mas leva horas ou dias para receber 
uma informação. Todas as empresas, no 
mundo inteiro, estão tentando replicar 
o modelo de startup, “falhe rápido e 
aprenda rápido”. E para isso, precisa 
começar a trabalhar baseado em dados. 
Com elaboração de hipóteses, testes, 
análises dos dados e validação (ou nova 
hipótese).  A visão que tenho sobre o 
futuro da transformação digital nas 
corporações é que, nesse novo mundo 
supersônico –e que já estamos experi-
mentando diga-se de passagem-, o ce-
nário em que estamos competindo será 
e está extremamente rápido devido sua 
digitalização, em que as decisões estão 
sendo (e serão) tomadas por algoritmos 
em milissegundos.

Para não perder o enredo, digam 
adeus ao velho e arcaico e sejam mui-
to bem-vindos à era de extinção das 
organizações não digitais.

(*) É fundador e CEO da Fhinck, startup de alta 
tecnologia que ajuda grandes empresas a terem 

maior desempenho operacional, eficiência, 
produtividade e qualidade de vida, a partir da 

geração de dados inteligentes. É membra do Cubo 
Itaú, maior centro de empreendedorismo tecnológico 

da América Latina.

anos. Absolutamente TUDO está mais 
rápido e ficará cada vez mais rápido nos 
próximos meses/anos. No pré-Covid-19, 
um vendedor fazia duas visitas/reuniões 
a clientes em um dia, no pós-Covid-19, 
o mesmo vendedor faz cinco a seis reu-
niões com clientes em um dia.

Na era pré-pandemia, um contrato 
trafegava via e-mail, era impresso, 
precisava uma ou mais pessoas para 
coordenar e disponibilizar em uma 
determinada hora do dia, sincronizados 
com a logística do motoboy para circular 
o documento entre as partes para que 
as assinaturas fossem coletadas, na 
maioria das vezes tendo que passar por 
cartório para autenticações da assina-
tura. Levava, em média, cinco dias para 
as vias estarem assinadas, autenticadas 
e distribuídas cada via com sua devida 
entidade. No pós-pandemia, e antes 
mesmo disso, o contrato é assinado 
em minutos digitalmente, de qualquer 
lugar, via plataforma na nuvem acessada 
por computador ou celular.

Um case que gostaria de ilustrar é o 
da Solar Coca-Cola, que aumentou a 
produtividade do time, após implemen-
tação da tecnologia. A fabricante, que 
está presente em 20 milhões de lares e 
tem faturamento anual de mais de R$ 6 
bilhões, buscava uma solução capaz de 
melhorar o fluxo de processos e avaliar 
as rotinas que mais consumiam tempo 
dos usuários. Nos últimos anos, empresa 
abraçou uma jornada de transformação 
digital que envolveu várias mudanças, 
dentre elas, a redução de tempo em 
rotinas operacionais, equilibrando a 
jornada de trabalho dos times.  Com 
mais de 11 mil colaboradores e nove 
fábricas por todo o Nordeste e no Mato 
Grosso (MT), a Solar Coca-Cola, é a se-
gunda maior produtora e distribuidora 
da marca de refrigerante no País.

Ao identificarem atividades exaus-
tivas das equipes com planilhas de 
Excel, a economia de tempo foi de 
aproximadamente 110h mensais nas 
46 unidades da empresa. O profissional 
gastava, todo os dias, cerca de 6 minutos 
só para a tarefa de tratamento dos da-
dos, o que consumia cerca de 40 horas 
mensais. No início dessa nova jornada 
digital também, a produção em massa 
de insights revelou que, nem todas as 
ideias resultavam em interpretações 
óbvias e de forma homogênea para 

Plataforma para gestão 
de dispositivos

A Open Labs, uma empresa do 
Grupo Altice Labs, desenvolvedo-
ra de produtos e serviços digitais, 
apresenta ao mercado brasileiro 
plataforma de gerenciamento de 
dispositivos. A NADM, Network 
Activator and Device Manage-
ment, é uma ferramenta online 
para controle de dispositivos 
na ponta da rede, como set-top 
boxes, dispositivos de fibra, 
smartphones e outros, que faz a 
gestão da configuração, falhas e 
desempenho.

A gestão dos dispositivos é a 
espinha dorsal do ecossistema 
de equipamentos conectados, 
pois garante a segurança e a 

conformidade com as políticas 
corporativas.

De acordo com Sergio Penna, 
Head Presales da Open Labs, a 
plataforma NADM foi projetada 
para apoiar as operadoras de 
telecomunicações no desafio de 
manter as instalações dos clientes 
aptas para receber os seus ser-
viços. "A solução está preparada 
para suportar diversos tipos de 
funções, assim como diversos 
ambientes de tecnologia e merca-
do, como gateways residenciais, 
STBs, dispositivos IoT, roteado-
res de clientes corporativos, entre 
outras.", finaliza Penna (http://
www.openlabs.com.br).
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D - Marca Premium
Muitas marcas do segmento de luxo começaram a rever seus posicio-
namentos em relação à presença no canal digital, ainda mais em países 
em desenvolvimento como na América Latina. A Michael Kors, um dos 
maiores players globais de marcas premium e luxo do mundo do desig-
ner, premiado e renomado no mundo de acessórios e roupas de luxo, 
está lançando sua loja oficial no Brasil. A loja opera sob gestão do grupo 
Dorben, que detém os direitos de representação da marca no Brasil, e 
de outras do segmento de luxo como: Tod’s, Tory Burch e Jimmy Choo 
e Carolina Herrera. A loja desenvolvida pela Vtex passou por um longo 
processo de validação junto à matriz da marca para ser a plataforma 
oficial no Brasil. Entre os produtos disponíveis para as mulheres, estão 
luxuosas bolsas, acessórios, perfumes, calçados e relógios que levam o 
nome da marca. Saiba mais em: (www.michaelkors.com.br). 

E - Hospedagem Inteligente
A Casai , startup latino-americana de hospedagem inteligente, acaba de 
inaugurar suas atividades em São Paulo como parte do processo de expansão 
da marca na América Latina. Com expectativa de investimento de cerca de 
R$100 milhões nos próximos anos, o Brasil é o primeiro país a receber as 
operações da empresa com sede na Cidade do México. Casai significa casa 
inteligente e seu modelo de negócio consiste justamente em oferecer apar-
tamentos exclusivos, com design único e funcionalidade smart home, 100% 
conectados e gerenciados por meio de dispositivos e equipados para estadias 
curtas ou prolongadas. Com um crescimento de quase três vezes desde o 
início da pandemia, a empresa está em constante expansão e já possui mais 
de 400 apartamentos no portfólio. Para saber mais, acesse: (casai.com/pt). 

F - Agrônomos com Experiência
A Ihara, empresa de pesquisa e desenvolvimento especializada em defensivos 
agrícolas, está com inscrições abertas para a contratação de agrônomos com 
experiência para fazer parte do time Comercial, em todo o Brasil, atuando 
na função de ATVs (Administrador Técnico de Vendas) da empresa. A 
busca será por profissionais que deverão ser parceiros dos agricultores para 
oferecer soluções inovadoras, que são bastante eficazes para o combate 
dos principais detratores de cada cultura. Os requisitos para a seleção são: 
formação em agronomia, experiência comprovada acima de quatro anos 
na área comercial, profissional no nível sênior ou especialista, ter afinidade 
com o trabalho em campo e disponibilidade para viagens ou mudanças de 
cidade. Para concorrer às vagas, os candidatos podem se inscrever pelo 
link (http://jobs.solides.com/ihara/vaga/67457). 

G - Telhas Fotovoltaicas
Fundada há mais de 80 anos, a Eternit é uma companhia brasileira de 
capital aberto especializada no fornecimento de matérias-primas, pro-

A - 70 Anos de História
A Valtra, especialista na concepção e fabricação de máquinas e imple-
mentos agrícolas, completa 70 anos de história. A marca finlandesa 
comemora a data disponibilizando no mercado uma série de produtos 
como tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, implementos, 
entre outros, com tecnologias inovadoras que contribuem para o dia a 
dia do profissional no campo, de maneira personalizada. No início, o 
foco da marca estava na mecanização da agricultura. A Valtra, então 
conhecida como Valmet, começou a produção em série de tratores em 
1951, na Finlândia. O primeiro modelo foi o Valmet 15, com 15 cavalos 
de potência e foi projetado para substituir um cavalo em uma pequena 
fazenda. Mais tarde, o foco se expandiu para outros objetivos, como, por 
exemplo, melhorias na segurança do trabalho, fazendas em crescimento 
e o sucesso dos negócios rurais. Saiba mais em: (www.valtra.com.br).

B - Transações Bancárias
O recurso de pagamentos no WhatsApp chega ao país e os clientes do 
Banco do Brasil estão entre os primeiros a poderem utilizar a novidade 
para transferir dinheiro para outras pessoas. É mais uma possibilidade 
para transferir e receber recursos pelo aplicativo favorito entre os 
brasileiros. A função será disponibilizada gradualmente nas próximas 
semanas em todo o país. A iniciativa reforça o protagonismo do BB 
como uma instituição inovadora. O serviço estará inicialmente disponí-
vel para clientes com cartões Ourocard Visa múltiplos que possuam a 
função débito ativa. Os pagamentos no WhatsApp são habilitados pelo 
Facebook Pay e processados pelo Facebook Pagamentos e pela Cielo. 
As transferências contam com várias camadas de proteção, como o PIN 
do Facebook Pay ou a biometria do dispositivo, e são processadas com 
segurança. Saiba mais: (bb.com.br/paguecomwhatsapp)

C - Instituição Financeira 
Ampliando fortemente a sua presença física, em paralelo com a expres-
siva evolução no relacionamento digital, o Sicoob passou, em dezembro 
de 2020, para o segundo lugar na escala de instituições financeiras 
que mais reúnem pontos de atendimento físico no Brasil. Com 3.480 
unidades, o sistema cooperativista permanece atrás apenas do BB, que 
detém 4.380 agências. Foram inaugurados 197 pontos de atendimento 
em 2020 e, para 2021, há a expectativa de nova expansão. Em cinco 
anos, o Sicoob viu o número de agências crescer em mais de 40%, uma 
média de 8% ao ano, enquanto outros agentes reduziram em até 25% 
sua atuação presencial. O Sicoob tem mais de 5 milhões de cooperados 
e está presente em todos os estados, oferecendo serviços de conta cor-
rente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, 
cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, 
dentre outras soluções financeiras (www.sicoob.com.br).  

dutos e soluções para o setor de construção civil, e líder de mercado 
no segmento de coberturas. Conta com unidades de produção em seis 
estados, além de 15 mil revendedores em todo o território nacional. Com 
foco em inovação e sustentabilidade, a empresa desenvolveu a primeira 
geração de telhas fotovoltaicas do país aprovada pelo Inmetro, com 
células de captação de energia do sol aplicadas diretamente no formato 
ondulado da telha de concreto (Tégula Solar) e de fibrocimento (Eter-
nit Solar). A comercialização do primeiro modelo está prevista para o 
segundo semestre de 2021. As ações da companhia são cotadas desde 
1948 na B3 e, desde 2006, fazem parte do Novo Mercado, que agrupa 
as empresas com mais alto nível de governança corporativa.

H - Negócios Rodoviários 
O fretamento contribuiu para a manutenção dos negócios da Marcopolo 
no primeiro trimestre deste ano, principalmente nos segmentos de 
rodoviários, micro-ônibus e Volare. A companhia segue líder na produ-
ção brasileira de carrocerias para ônibus, com 51,6% de participação. 
Além do fretamento, as vendas ao poder público também permanecem 
aquecidas, impulsionadas pelo programa federal Caminho da Escola. 
No primeiro trimestre, a companhia entregou 761 unidades para o pro-
grama - 397 micros, 40 urbanos e 354 modelos Volare. As exportações 
também foram impactadas pela segunda onda da Covid-19, totalizando 
427 unidades no primeiro trimestre deste ano, contra 648 unidades no 
mesmo período do ano passado. A companhia negocia novos pacotes 
para o continente africano, com parte dos pedidos sendo transferida do 
primeiro para o segundo e o terceiro trimestres. Saiba mais em: (www.
marcopolo.com.br).

I - Jornalismo Científico
A 12ª edição do curso de especialização em jornalismo científico da 
Unicamp está com inscrições abertas. O curso de pós-graduação lato 
sensu é oferecido pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo 
e objetiva capacitar jornalistas profissionais e cientistas para a divulga-
ção científica, com a intenção de tornar público o debate sobre ciência 
e tecnologia e reduzir a distância entre o conhecimento científico e o 
cotidiano das pessoas. Com início previsto para agosto de 2021, o curso 
dura três semestres e ocorre sempre às segundas-feiras. São 40 vagas 
destinadas a profissionais com formação científica ou em comunicação. 
As inscrições e o curso são gratuitos. Mais informações em: (www.labjor.
unicamp.br/wp-content/uploads/2021/04/EDITAL_JC_2021_2022.pdf).

J - Parceria Exclusiva 
O Brasil pode agora adquirir softwares como Vegas, Sound Forge, 
Samplitude, entre outros títulos, de forma rápida, segura e sem con-
versão de moeda graças à recém firmada parceria entre a distribuidora 
Boxware e a Magix. Com o acordo, a Boxware, reconhecida como uma 
das principais distribuidoras de software do país, será responsável pela 
comercialização exclusiva dos produtos da marca alemã no varejo e no 
mercado corporativo do Brasil e da América Latina. A distribuição se dará 
por meio do canal de vendas da Boxware, que hoje conta com mais de 
150 revendas. A parceria garante condições inéditas para a distribuição 
das soluções Magix nos canais de venda da Boxware e opções de parce-
lamento e preços bastante competitivos, facilitando a aquisição desses 
produtos e a entrada de jovens profissionais no mercado de trabalho. 
Saiba mais: (www.boxware.com.br).

Zonas Francas: 
o impulso econômico 
que falta para o Brasil

Já imaginou uma 
pequena área de 
produção industrial ser 
capaz de gerar riqueza 
para todo o país? 

No Brasil, a Zona Franca 
de Manaus pode ser 
vista como um grande 

exemplo de ambiente físico 
com incentivos econômicos, 
que se fosse replicado para 
outras regiões, poderia auxiliar 
positivamente no cenário eco-
nômico no qual vivemos. Prova 
disso está nos dados divulga-
dos pela Superintendência da 
Zona Franca de Manaus – Su-
frama, no final de 2020. 

Em meio a toda instabilidade 
econômica causada pela pan-
demia, o polo faturou R$ 95,49 
bilhões entre janeiro e outubro 
– um aumento de 9,71% em 
relação ao mesmo período de 
2019. O sucesso econômico 
que as zonas francas conquis-
tam é devido ao seu sistema de 
funcionamento muito simples, 
mas altamente eficiente: in-
centivar a instalação de polos 
industriais na região, em troca 
da isenção dos principais tribu-
tos sobre consumo do país – o 
IPI e o ICMS.

Com tantos benefícios com-
provados, a grande questão é: 
por que não existem outras zo-
nas francas no Brasil? Existem 
várias respostas, mas acredito 
que a mais coerente está na 
lógica do regime tributário 
em arrecadar e não incenti-
var a geração de riquezas. A 
estratégia tributária brasileira 
para aumentar a arrecadação 
é aumentar a carga tributá-
ria, ao invés de incentivar o 
crescimento econômico para 
que as novas riquezas geradas 
aumentem a arrecadação, mes-
mo com uma carga tributária 
menor que a atual. 

Esse tipo de atitude gover-
namental tem apenas visão 
de curto prazo. O grande pro-
blema da equação tributária 
utilizada no Brasil é que ela 
produz uma curva negativa ao 
invés de ser próspera, ou seja, o 
alto custo tributário não poten-
cializa o crescimento, mas sim 
o achatamento da economia. 
Isso porque a carga tributária 
eleva os preços e inviabiliza 
ou diminui o consumo pela 

população.
Em 2019, por exemplo, a 

carga tributária do país alcan-
çou seu patamar recorde de 
35,17% do PIB, segundo um 
estudo levantado pelos eco-
nomistas José Roberto Afonso 
e Kleber Pacheco de Alves. O 
último pico registrado foi em 
2008, no percentual de 34,64%. 
Precisamos urgentemente de 
uma reforma tributária integral 
que altere de vez essa estraté-
gia negativa para a economia. 

O caminho mais viável é 
por meio da redução da carga 
e a consequente diminuição 
dos preços de produtos e 
serviços, o que aumentará o 
consumo, gerando um ciclo 
virtuoso de arrecadação no 
país. A criação de novas zonas 
francas seria uma ótima forma 
de estimular essa mudança e 
o impulso econômico que todo 
país necessita. 

Outro ponto da implementa-
ção da zona franca é o desen-
volvimento regional ocasiona-
do pela demanda de mão de 
obra especializada, bem como 
estrutura de rodovias, hotéis, 
dentre outros. Além disso, as 
zonas francas incentivam ainda 
o investimento estrangeiro no 
país, uma vez que a existência 
de legislação que incentiva os 
benefícios fiscais por período 
certo gera segurança jurídica 
e previsibilidade para possíveis 
investidores.

A criação de novas zonas 
francas pode contribuir – e 
muito – para melhorar a situ-
ação econômica do país. Para 
isso, contudo, é necessário que 
haja um alinhamento entre a 
União, Estados e Municípios, 
tendo como premissa de curto 
prazo a diminuição da carga 
tributária pelos incentivos 
fiscais. A longo prazo, elas con-
tribuirão para um aumento da 
riqueza do país, e consequen-
temente, melhora no volume 
arrecadado.

Para a cultura política do 
Brasil pode parecer uma 
proposta ousada, no entanto, 
é a ordem tributária mais 
eficiente.

(*) - É advogado especialista em 
Direito Tributário pelo IBET, APET 
e FGV com Extensão em Finanças 

pela Saint Paul e em Turnaround pelo 
Insper, e líder da área tributária do 

Marcos Martins Advogados 
(www.marcosmartins.adv.br).

Angelo Ambrizzi (*)

Antecipado o abono anual 
para segurados da Previdência

O governo federal decidiu ante-
cipar o pagamento do abono anual 
(equivalente ao 13º salário) devido 
aos segurados e aos dependentes da 
Previdência Social. A medida consta 
em decreto assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro e publicado na edição 
o Diário Oficial da União de ontem 
(5). O pagamento ocorrerá em duas 
parcelas. A primeira, correspondente 
a 50% do benefício devido em maio 
de 2021, será paga juntamente com os 
benefícios desse mês, entre os dias 25 
de maio e 8 de junho. 

A segunda parcela será paga com 
os benefícios da competência do mês 
de junho de 2021, entre 24 de junho 
e 7 de julho. O pagamento do abono 
anual ocorre, em geral, nas compe-
tências agosto e novembro. Segundo 
o Ministério da Economia, a medida  
objetiva incrementar a renda dos be-
neficiários que fazem jus ao abono, o 
que deve injetar cerca R$ 52,7 bilhões 
na economia do país. A pasta tam-
bém informou que a medida não tem 
impacto orçamentário, já que haverá 
somente a antecipação do pagamento 
do benefício, sem acréscimo na despesa 
prevista para o ano (ABr).

O texto prevê a extinção de duas contribuições: o PIS e a Cofins, 
e de de três impostos: IPI, ICMS e o ISS.

A proposta consta do 
parecer do relator da 
reforma tributária, 

deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), lido na comissão 
especial mista do Congresso. 
O texto prevê a extinção de 
duas contribuições: o PIS e a 
Cofins, e de de três impostos: 
IPI, ICMS e o ISS. 

A alíquota do IBS seria 
composta por uma soma 
das alíquotas da União, dos 
estados e dos municípios. 
Cada esfera de poder poderia 
definir a alíquota por meio de 
lei ordinária. A base de cál-
culo (onde o tributo incide) 
seria regulamentada em lei 
complementar. De acordo 
com o relator, caso fossem 
somadas as alíquotas dos 
cinco tributos atuais, o IBS 
ficaria entre 24,2% a 26,3%, 
dependendo da calibragem 
do imposto seletivo.

Segundo o parecer, o IBS 

Números são da Pesquisa Industrial 
Mensal do IBGE.

A produção industrial brasileira re-
cuou 2,4% na passagem de fevereiro 
para março, segundo dados divulga-
dos ontem (5), pelo IBGE, em sua 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM). 
Essa é a segunda queda consecutiva, 
já que, de janeiro para fevereiro, houve 
uma retração de 1%. Em 12 meses, a 
indústria acumula perda de 3,1%. Na 
comparação com março do ano passa-
do, início das medidas restritivas para 
combater a pandemia da Covid-19, 
houve alta de 10,5%. No acumulado 
do ano, a indústria cresceu 4,4%.

Na comparação de março com fe-
vereiro deste ano, o maior recuo foi 
observado nos bens de consumo semi 
e não duráveis (-10,2%). Também 
caíram os bens de consumo duráveis 
(-7,8%) e os bens de capital, isto é, 
as máquinas e equipamentos usados 
no setor produtivo (-6,9%). Os bens 
intermediários, os chamados insu-
mos industrializados usados no setor 
produtivo, tiveram alta de 0,2% no 
período.

Quinze das 26 atividades indus-
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Reforma tributária: relator propõe 
fundir cinco tributos no IBS

Em vez de pagar cinco tributos ao comprar um produto, o consumidor pagará o Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS). Caso se trate de um produto que possa causar danos à saúde, um Imposto Seletivo será 
acrescentado

fiscais seriam diminuídos na 
mesma dimensão. O rela-
tório não prevê mudanças 
significativas na tributação 
sobre riqueza. 

“Decerto, devemos avan-
çar no debate sobre o des-
locamento da tributação 
das operações com bens e 
serviços para a renda e o 
patrimônio, o que permiti-
rá reduzir a pesada carga 
sobre o consumo”, destaca 
o texto. O parecer também 
menciona “alterações pon-
tuais” para reforçar a pro-
gressividade fiscal (maior 
cobrança sobre os mais 
ricos) no Imposto Trans-
missão Causa Mortis e Do-
ação (ITCMD), que incide 
sobre heranças e doações, 
e no IPVA.  As regras para 
o Simples Nacional, regime 
especial para as micro e 
pequenas empresas, não 
mudarão (ABr).

será cobrado no destino, 
no local onde a mercadoria 
é consumida. A proposta 
acabaria com a guerra fiscal 
entre os estados. Atualmen-
te, o ICMS é dividido entre 
o local de origem e o local 
de destino por meio do 
ICMS interestadual. Uma 
lei complementar detalhará 
a distribuição da arrecada-
ção, mas a partilha ocorrerá 
com base na população dos 

municípios, para atender 
ao modelo de cobrança no 
destino.

Na transição, o PIS e a 
Cofins seriam gradualmente 
substituídos pela alíquota fe-
deral do IBS no primeiro e no 
segundo ano. Na transição 
local, do terceiro ao sexto 
ano, as alíquotas do ICMS e 
do ISS seriam reduzidas na 
proporção de 1/4 por ano, até 
serem zeradas. Os incentivos 

Produção industrial 
caiu 2,4% em março

triais pesquisadas tiveram queda na 
produção de fevereiro para março. O 
principal responsável por esse com-
portamento da indústria foi o setor 
de veículos automotores, reboques 
e carrocerias (-8,4%). Outras quedas 
importantes foram registradas na 
confecção de artigos do vestuário e 
acessórios (-14,1%), outros produtos 
químicos (-4,3%), produtos farmo-
químicos e farmacêuticos (-9,4%) e 
couro, artigos para viagem e calçados 
(-11,2%) (ABr).



Como investir em 
ações europeias

A bolsa de valores 
brasileira possui 
várias opções de 
fundos passivos 
negociados em bolsa

São os chamados ETFs/
fundos internacionais, 
entre eles o mais famo-

so é o IVVB1, que replica o 
S&P 500, o índice que mede 
as 500 maiores empresas 
da bolsa americana. Além 
disso, existem outras pos-
sibilidades mais recentes e 
menos conhecidas, como o 
ACWI11 da bolsa global, o 
XINA11 da bolsa chinesa, e o 
EURP11 da bolsa europeia, 
que foram lançados recen-
temente pela XP Asset. 

Para o investidor que 
está começando, há a pos-
sibilidade de diversificar 
sua carteira em ativos 
internacionais, fugindo 
do risco do Brasil, que 
anda assustando bastante 
aqueles que investem há 
mais tempo. Nos ETFs da 
XP Asset, por exemplo, o 
investidor pode começar a 
investir com menos de R$ 
12,00 em cada um, e ter 
um portfólio com exposição 
em praticamente todos os 
mercados do mundo com 
menos de R$ 40,00. 

Alguns fatores no Brasil 
fazem com que as pessoas 
recorram a investimentos 
na Europa, são eles os efei-
tos econômicos e sociais 
causados pela Covid-19, a 
crise fiscal que se arrasta 
há alguns anos e foi inten-
sificada pela pandemia, e 
por último a crise política 
por conta das investigações 
em empresas estatais e 
declarações polêmicas do 
Presidente da República, 
Jair Bolsonaro. 

Esse conjunto de proble-
mas está afugentando os 
investidores estrangeiros, e 
com isso o real vem perden-
do valor, fazendo com que 
os investidores brasileiros 
comecem a voltar seus olhos 
para opções de investimen-
tos nas principais econo-
mias internacionais, como 
Estados Unidos,  Europa e 
Ásia. O mercado europeu é 
um dos mais sólidos, antigos 
e diversificados do mundo. 
O investidor ao aplicar o 
seu dinheiro em empresas 
europeias tem como bene-
fício o acesso a empresas 
centenárias e líderes em 
seus segmentos. 

Recentemente, a Mor-
ningStar, empresa inter-
nacional de análise de 
investimentos, fez um le-
vantamento que indicava 
que os recibos de ações 
europeias na Bovespa esta-
vam sendo negociados com 
um desconto em relação ao 

preço justo, o que poderia 
ser encarado como uma 
oportunidade de comprar 
ações dessas empresas com 
preços convidativos. 

No momento, dos mais 
de 670 recibos de ações 
listados na bolsa brasileira, 
61 são europeus, como o 
AB InBev, Unilever, Sanofi 
e Deustche Bank, que são 
empresas que compõem o 
principal índice europeu, o 
EuroStoxx 50. Além disso, 
o investidor tem a possibi-
lidade  de investir nas prin-
cipais empresas europeias, 
por meio do ETF EURP11, 
que replica o índice MSCI 
Europe IMI, no qual tem 
as principais empresas de 
quinze países da Europa. 

Um alerta para quem quer 
investir nessas empresas é 
que há diversas formas de se 
avaliar ações, uma das mais 
utilizadas é a de usar empre-
sas do mesmo segmento e 
comparar seus múltiplos, 
por exemplo, se o preço 
da ação de um banco cor-
responde a 11 vezes o seu 
lucro por ação, se pegarmos 
o lucro por ação de outro 
banco e multiplicar por 11, 
em teoria, encontraremos 
uma estimativa de preço 
justo da ação desse outro 
banco. 

Apesar da avaliação por 
múltiplos ser uma técnica 
amplamente utilizada, por 
ser a mais simples do que 
as técnicas de fluxo de caixa 
descontado, seu resultado 
pode induzir o investidor 
ao erro, se não for feito 
com critério. Esse é o caso 
de quando se compara 
empresas de países diferen-
tes, pois existem diversas 
especificidades em cada 
país, que podem afetar o 
valuation de uma empresa.

Portanto, o investidor 
deve ter muito cuidado ao 
tentar precificar o preço 
justo de uma ação, porque 
utilizar dados de economias 
diferentes podem levar a 
precificações sem muito 
sentido. Vale destacar que 
durante a pandemia, os pa-
íses asiáticos, como o Japão 
e a China apresentaram uma 
recuperação bastante ágil, 
retornando às atividades 
normais em um curto espa-
ço de tempo. 

Isso fez com que as empre-
sas desses países atraíssem 
a atenção dos investidores, 
que estavam buscando 
formas mais rápidas de se 
recuperar das quedas gene-
ralizadas que aconteceram 
em março de 2020.

 
(*) - É mestre em Finanças pela Cass 
Business School de Londres e sócio 
da iHub Investimentos, um escritório 

de assessoria de investimentos 
credenciado à XP Investimentos, a 

maior plataforma de investimentos da 
América Latina.
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Um ano após o decreto da pandemia 
do Coronavírus, olhamos para o que 
passou e entendemos que muitas 
transformações aconteceram no 
mundo. Nossas rotinas foram altera-
das, assim como nossas vidas e nossa 
maneira de vivenciar muitos aspectos 
da nossa rotina. O relacionamento 
interpessoal não é o mesmo. Usamos 
muito mais aplicativos de mensagens 
instantâneas e redes sociais para nos 
comunicar com familiares e amigos. 
Os apps de reuniões online se torna-
ram uma ferramenta essencial para 
nos conectarmos profissionalmente. 

E o relacionamento dos consumi-
dores com as empresas não ficou de 
fora. A transformação atingiu três 
aspectos distintos: clientes, agentes 
e tecnologia. Os clientes hoje pre-
ferem muito mais vias digitais para 
falar com os Contact Centers. 2020 
protagonizou a migração do relacio-
namento para estes canais. Uma parte 
considerável de consumidores optou 

Os colaboradores também foram 
transformados pela pandemia. 

Houve uma mudança na 
percepção do trabalho.

Embora o home office tenha as suas 
vantagens, a realidade durante a 
pandemia é repleta de desafios.

Recentemente, a Udemy, o maior 
marketplace de cursos online do 
mundo, divulgou o relatório “The 
Portrait of a Pandemic at Work”, 
sobre como os profissionais estão 
adaptando as suas rotinas de tra-
balho durante a pandemia. Para o 
estudo, foram ouvidos apenas pro-
fissionais dos Estados Unidos, mas 
as descobertas podem servir como 
exemplo e como comparação para 
outros países.

O relatório mostra que a expe-
riência de quem está trabalhando 
em home office nos tempos atuais 
não é necessariamente positiva ou 
negativa – é uma mistura de ambos. 
Embora o home office tenha as suas 
vantagens, como a economia de 
tempo com deslocamentos diários 
e a maior proximidade com as pes-
soas que moram na mesma casa, a 
realidade de quem está trabalhando 
em home office durante a pandemia 
é repleta de desafios. Alguns deles 
são conciliar os afazeres domés-
ticos com as tarefas profissionais 
e criar limites de horário para o 
trabalho.

No que diz respeito às mudanças 
negativas causadas pela pandemia, 
o estudo identifica alguns compor-
tamentos contraproducentes nos 
profissionais que estão trabalhando 
de casa. Por exemplo, 51% dos pro-
fissionais pesquisados disseram já ter 
assistido TV enquanto trabalhavam, 
45% disseram já ter trabalhado da 
cama e 36% disseram já ter atendido 
a uma ligação de trabalho no ba-
nheiro de casa. Além disso, 61% dos 
pesquisados disseram que cozinhar e 
comer estão entre os principais mo-

O objetivo é socorrer as empresas com medidas para compensar 
as perdas da crise causada pela pandemia.

O objetivo é socorrer as 
empresas com medi-
das para compensar 

as perdas da crise causada 
pela pandemia, entre elas, 
com a possibilidade de 
renegociação de dívidas 
tributárias e não tributárias, 
incluídas aquelas com o 
FGTS. Por meio dos acordos, 
os empresários podem obter 
descontos de até 70% sobre 
valor total da dívida e parce-
lamentos em até 145 meses.

As ações emergenciais 
vão beneficiar negócios que 
realizam congressos, feiras, 
eventos esportivos, promo-
cionais ou culturais, shows, 
festas, festivais, simpósios 
ou espetáculos em geral, 
casas de eventos, buffets  
sociais e infantis, casas no-
turnas, além de empresas de 
hotelaria em geral, cinemas 
e prestação de serviços tu-
rísticos. 

O gerente de Competi-
tividade do Sebrae, Cesár 

Novo programa emergencial socorre 
negócios do setor de eventos

O Governo Federal sancionou a lei que cria o Programa Emergencial de Retomada do setor de eventos (Perse)
Investimentos, que visa ga-
rantia do risco em operações 
de crédito para empresas de 
qualquer porte dos setores 
definidos pelo Poder Execu-
tivo Federal, nos termos do 
regulamento, como de inte-
resse da economia nacional, 
nos limites definidos pelo 
estatuto do fundo. “Esse 
recurso representa fluxo de 
caixa para esses negócios 
conseguirem sobreviver a 
esse momento”, completa o 
gerente de Competitividade 
do Sebrae.

Aos empresários que ade-
rirem ao Perse, não serão 
exigidos o pagamento de en-
trada mínima como condição 
à adesão e garantias reais ou 
fidejussórias, inclusive alie-
nação fiduciária sobre bens 
móveis ou imóveis e cessão 
fiduciária de direitos sobre 
coisas móveis, títulos de 
crédito, direitos creditórios 
ou recebíveis futuros (AI/
Sebrae).
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Rissete, explica que o setor 
de eventos é um dos mais 
afetados nesta crise, devido 
às restrições e isolamento 
social impostos pela pan-
demia. 

Para ele, a nova lei pode 
ajudar a recuperar parte das 
perdas. “Beneficia as micro, 
pequenas e médias empre-
sas, grupo mais afetado até 
aqui e que tende a ter uma re-

cuparação mais lenta e com 
maior dificuldade, em função 
de suas características. Além 
disso, as oportunidades de-
mandam a reformulação do 
modelo de negócio, o que 
é um desafio para todos”, 
ressalta Rissete.

A legislação contempla o 
Programa de Garantia aos 
Setores Críticos, por meio 
do Fundo Garantidor para 

Como a pandemia transformou os 
hábitos dos profissionais

e design gráfico nos últimos tempos.
“Acreditamos que, com o passar do 

tempo, os profissionais que ainda não 
estavam acostumados a trabalhar 
de forma remota e que estão tendo 
dificuldades com isso atualmente 
conseguirão fazer alguns ajustes e 
se adequar”, afirma Spinelli.

Algumas dicas do estudo para uma 
vida mais equilibrada em home office 
são fazer pausas durante o trabalho, 
praticar atividades como meditação 
e ioga e desenvolver hobbies – o 
segredo é não deixar as tarefas de 
trabalho ocuparem o dia todo.

O estudo também aborda a volta 
gradual aos escritórios, que já está 
acontecendo em algumas empresas 
nos Estados Unidos. No entanto, os 
profissionais não se mostraram muito 
confiantes sobre o assunto –apenas 
41% dos pesquisados disseram acre-
ditar que as empresas reorganizarão 
os seus escritórios com o objetivo 
de proteger a saúde e a segurança 
de todos.

A opinião dos profissionais quanto 
ao trabalho em home office também 
sofreu alterações – 48% dos pesqui-
sados disseram que, se as empresas 
em que trabalham não permitirem 
opções de trabalho flexíveis, eles 
considerariam pedir demissão, algo 
que pareceria incomum há alguns 
anos. Para o relatório, foram ou-
vidos mais de 1.000 profissionais 
que trabalham em tempo integral 
normalmente em escritórios nos 
Estados Unidos. Não foram ouvidos 
trabalhadores essenciais, como fun-
cionários de hospitais e supermer-
cados. Fonte e mais informações: 
(www.udemy.com).

tivos deles não estarem totalmente 
focados no trabalho. 

“Esses resultados mostram a im-
portância de trabalhar com limites de 
horário e de fazer pausas, principal-
mente para o almoço. Como estamos 
trabalhando sem o limite usual entre 
trabalho e casa, muitos funcionários 
e especialmente muitos chefes não 
respeitam os horários de trabalho e 
descanso, o que é prejudicial inclu-
sive para a produtividade”, afirma 
Raphael Spinelli, gerente da Udemy 
para a América Latina.

Do lado positivo, o relatório mostra 
que os profissionais, enquanto estão 
em casa, estão buscando melhorar 
as próprias competências e adquirir 
novas por meio do aprendizado on-
line, em plataformas como a Udemy 
– 67% dos pesquisados afirmaram ter 
a intenção de fazer isso. Além disso, 
37% deles contaram que buscaram 
treinamento em habilidades profis-
sionais como desenvolvimento web 
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Clientes, colaboradores e tecnologia: personagens da transformação pós-pandemia
pelo atendimento via redes sociais, 
WhatsApp, Telegram, Zoom, Teams 
etc. Em 2019, 28% das interações 
eram realizadas por canais digitais. 
No ano passado, esse número au-
mentou para 55%. 

Isso significa que os consumido-
res estão procurando por omni-
canalidade, ou seja, querem que a 
informação seja mantida em caso 
de transferência de um canal para 
outro. Assim, não precisa repetir 
todas as informações se migrar de 
um atendimento via chat para uma 
ligação. Os colaboradores também 
foram transformados pela pandemia. 
Houve uma mudança na percepção 
do trabalho. Há dois anos, cerca de 
30% dos agentes tinham a intenção 
de trabalhar de forma remota. Com a 
experimentação de 2020, esse núme-
ro aumentou de forma significativa: 
agora, 85% manifestam este desejo. 

Durante o último ano, além de 
acompanhar as principais pesqui-
sas do setor, realizei minha própria 
análise. Todas as vezes que precisei 

Para garantir tanto produtividade 
quanto satisfação de seus colabora-
dores, as empresas precisam oferecer 
ferramentas que disponibilizem a 
flexibilidade que necessitam para 
trabalhar de casa com tranquilidade 
e segurança. Tudo isso nos leva às 
mudanças na tecnologia. Todo esse 
cenário que desenhei acima só é 
possível com a utilização de cloud 
computing. 

Nós já estávamos vivendo o mo-
vimento de adoção da nuvem antes 
da pandemia. Em 2019, cerca de 
20% das empresas haviam realizado 
a migração. Mas ocorreu uma acele-
ração e hoje chegamos a quase 60%. 
Dados de uma pesquisa da Delloite 
explicam que as companhias buscam 
esta transformação por três motivos:
	 •	Custos: com o cloud, conse-

guimos melhorar as despesas 
operacionais. Como reduz set-up, 
manutenção e gastos com upgra-
de, os custos são reduzidos;

	 •	Flexibilidade: as empresas de 
Contact Center têm picos de 

demanda em datas comemorati-
vas, como Dia das Mães, Dia dos 
Namorados, Natal etc., voltando 
depois à quantidade de intera-
ções padrão. Com a computação 
em nuvem é possível trabalhar 
de maneira mais otimizada: 
aumentando a capacidade em 
momentos de pico e retornando 
ao standard na sequência. 

	 •	Agilidade de negócios: a nu-
vem endereça mais rápido as 
expectativas do mercado e ofe-
rece mais tecnologia e inovação 
de forma ágil.

Esse foi o grande movimento que 
vimos acontecer no setor de relacio-
namento com o consumidor neste ano 
tão revolucionário. Tivemos mudan-
ças nos processos e na mentalidade 
de todos os envolvidos na cadeia de 
contato com o cliente. No futuro, es-
sas tendências devem se intensificar 
ainda mais. Você está pronto?

(*) - É VP da NICE para a América Latina.

6m
in

ut
os

.u
ol

.c
om

/re
pr

od
uç

ão

acessar os Contact Centers como 
cliente aproveitei para fazer algumas 
perguntas para os agentes que me 
atendiam. A maioria me falou que, 
com a possibilidade de trabalhar 
em casa, sem gastar tempo (estres-
sante) com a locomoção, se tornou 
naturalmente mais produtiva e mais 
satisfeita. É de se esperar que essa 
predileção siga no pós-pandemia.
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EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A.
CNPJ: 56.883.820/0001-23

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Maria Esther Paraluppi Rodrigues 
Presidente - CPF 114.338.698-10

Djalma Aparecido de Lima
Contador - CRC 1SP184042/O-4

Balanço Patrimonial  Controladora   Consolidado 
    Nota     2020     2019     2020      2019
Ativo/Ativo Circulante  591.639 399.897 594.774 399.897
Caixa e Equivalente de Caixa 6 155.381 67.206 156.231 67.206
Contas a Receber de Clientes 7 324.251 203.412 324.251 203.412
Estoques 8 85.725 114.057 87.319 114.057
Tributos a Recuperar 9 11.649 10.897 11.785 10.897
Adiantamento 10 12.197 2.532 12.681 2.532
Outras Contas a Receber      2.435      1.794     2.507     1.794
Ativo Não Circulante     403.248 420.523   400.522  420.523
Realizável a longo Prazo  22.871 21.492 22.877 21.492
Tributos a Recuperar 9 4.465 11.842 4.465 11.842
Depósitos Judiciais 11     18.406      9.650    18.412     9.650
Investimentos 12 6.383 1.915 1.497 1.915
Imobilizado 12 392.302 416.869 394.432 416.869
Intangível 13     4.563      1.739        4.593     1.739
Total do Ativo   1.017.758 841.913 1.018.173 841.913

Balanço Patrimonial  Controladora   Consolidado 
    Nota      2020     2019     2020     2019
Passivo/Passivo Circulante   200.041 122.846    200.456  122.846
Empréstimos e Financiamentos  14  37.968 34.763 37.968 34.763
Fornecedores  15  66.805 41.217 67.024 41.217
Adiantamentos  20  2.750 772 2.750 772
Tributos a pagar  16  60.095 21.412 60.183 21.412
Obrigações Sociais 
 e Trabalhistas  17  17.922 14.809 18.030 14.809
Comissões a Pagar  19  12.687 8.485 12.687 8.485
Provisões  18  796 445 796 445
Outros valores a Pagar        1.018       942        1.018     942
Passivo Não Circulante  185.593 163.562 185.593 163.562
Empréstimos e Financiamentos  14  44.405 54.273 44.405 54.273
Tributos a pagar  16  2.326 4.564 2.326 4.564
Tributos Diferidos  21  56.158 59.082 56.158 59.082
Contas pagar partes 
 Relacionadas  25    82.704    45.643     82.704     45.643
Total do Passivo   385.634 286.408 386.049 286.408
Patrimônio Líquido  632.124 555.505 632.124 555.505
Capital Social  24  44.155 2.941 44.155 2.941
Reservas de Lucros   502.192 458.047 502.192 458.047
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de capital   - 5.000 - 5.000
Ajustes de Avaliação Patrimonial   85.777 89.516 85.777 89.516
Participação Não Controladores         -         -          -       -
Total do Passivo + PL    1.017.758 841.913 1.018.173 841.913

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
     Controladora   Consolidado 
        Ajuste de Total do  Total do
      Capital Reservas  Reservas Avaliação Patrimônio Participação Não Patrimônio
       Social   de Legal AFAC de Lucros Patrimonial    Líquido    controladores       Líquido
Em 31 de dezembro de 2018   2.941          - 5.000   397.763     93.263     498.968               -    498.968
Lucro (prejuízo) do Período - - - 81.390 - 81.390 - 81.390
Juros Sobre Capital Próprio - - - (24.854) - (24.854) - (24.854)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - 5.678 (5.678) - - -
Reversão do IRPJ e CSLL Diferidos AAP       -        - -     (1.930)        1.930         -             -         -
Em 31 de dezembro de 2019   2.941        -  5.000   458.047    89.516     555.505            -   555.505
Aumento Capital 5.000 - (5.000) - - - - -
Cisão Parcial Cibramaco 36.213 - - (62.564) - (26.350) - (26.350)
Lucro (prejuízo) do Período - - - 139.362 - 139.362 - 139.362
Juros Sobre Capital Próprio - - - (21.959) - (21.959) - (21.959)
Dividendos - - - (14.434) - (14.434) - (14.434)
Reserva Legal - 6.968 - (6.968) - - - -
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - 5.665 (5.665) - - -
Reversão do IRPJ e CSLL Diferidos AAP    -        -     -     (1.926)        1.926            -         -    -
Em 31 de dezembro de 2020 44.155    6.968        -    495.224     85.777     632.124        -   632.124

     Controladora   Consolidado 
        2020     2019     2020     2019
Atividades Operacionais 160.521  96.784 159.814  96.784
Lucro Líquido Antes IR/CS 199.375 110.344 199.540 110.344
(+)Depreciação e Amortização 33.455 24.923 33.921 24.923
(+) Juros Incorridos  2.347 2.981 2.347 2.981
(+/-) Resultado Alienação Imobilizado 190 392 190 392
(+/) Ganho (perda) na 
 Conversão de Moeda 21.216 3.007 21.216 3.007
(+/-) Equivalência Patrimonial (499) - - -
(=) Lucro Ajustado 256.084 141.648 257.215 141.648
(Acréscimos) Decréscimos 
 de Ativos (99.355) (26.486) (100.770) (26.486)
Duplicatas a Receber (114.863) (20.201) (114.602) (20.201)
Adiantamentos (9.665) 35.580 (9.638) 35.580
Estoques 28.332 (28.325) 26.760 (28.325)
Tributos a Recuperar 6.261 (6.905) 6.130 (6.905)
Depósitos Judiciais (8.756) (7.253) (8.756) (7.253)
Outras contas a Receber (662) 617 (664) 617
(Acréscimos) Decréscimos 
 de Passivos 3.791 (18.377) 3.370 (18.377)
Fornecedores 25.192 5.617 24.820 5.617

Obrigações Sociais 
 e Trabalhistas 3.113 2.079 3.163 2.079
Obrigações Fiscais 4.738 1.289 4.730 1.289
Outros valores a Pagar 6.703 1.019 6.703 1.019
IR/CS Pagos no Período (35.956) (28.382) (36.046) (28.382)
Atividades de Investimentos (11.484) (104.700) (9.928) (104.700)
Aquisição imobilizado (9.357) (103.849) (11.304) (103.849)
Aquisição de Investimentos (7) (4) (7) (4)
Aquisição de Intangível (2.890) (1.427) (2.890) (1.427)
Receita de venda de Imobilizado 771 580 771 580
Caixa líquido de aquisição de controlada - - 3.503 -
Atividades de Financiamentos (60.861) (26.186) (60.861) (26.186)
Captação de Empréstimos 21.749 25.764 21.749 25.764
Pagamento dos principal Empréstimos (50.014) (35.527) (50.014) (35.527)
Pagamento dos Juros sobre Empréstimos (2.528) (3.022) (2.528) (3.022)
Dividendos/JCP Distribuídos   (30.069)  (13.402)  (30.069)  (13.402)
Total Caixa Gerado/Consumo    88.175  (34.102)  89.025  (34.102)
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do período 67.206 101.308 67.206 101.308
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do período  155.381    67.206  156.231    67.206
Variação Caixa e Equivalentes 
 de Caixa   88.175  (34.102)  89.025  (34.102)

Demonstração do Resultado
     Controladora   Consolidado 
    Nota     2020     2019     2020     2019
Receita Liquida de Vendas 22 788.104 621.601 788.104 621.601
Custo do Produto Vendido   (487.699)   (429.214)  (487.163)  (429.214)
Lucro Bruto  300.405 192.387 300.942 192.387
Despesas com vendas  (57.851) (63.556) (57.851) (63.556)
Despesas Gerais Administrativas  (20.995) (16.422) (21.127) (16.422)
Resultado Participação 
 nos lucros de controladas  499 - - -
Outras Receitas (despesas) 
 operacionais, líquidas       (225)     (504)     (138)     (504)
     (78.573) (80.482) (79.116) (80.482)
Lucro Operacional  221.833 111.904 221.826 111.904
Receitas Financeiras  3.707 5.079 3.879 5.079
Despesas Financeiras  (4.949) (3.632) (4.949) (3.632)
Variação Cambial Líquida    (21.216)   (3.007)  (21.216)     (3.007)
Receitas (despesas)
  financeiras, líquidas 23 (22.458) (1.560) (22.286) (1.560)
Lucro antes do IR e da CS  199.375 110.344 199.540 110.344
IR e CS Corrente  (62.936) (32.645) (63.102) (32.645)
IR e CS Diferido 21     2.924     3.691     2.924     3.691
Lucro Líquido do Exercício   139.362  81.390 139.362  81.390
Atribuível a
Participação dos Controladores          -         - 139.362  81.390
Participação dos 
 Não Controladores

Notas Explicativas da Administração
1. Contexto Operacional: A EMBRAMACO–Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção (“Empresa” ou “Embramaco”) inicialmente constituída como sociedade 
empresária limitada, com sede na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, na 
cidade de Santa Gertrudes, Estado de São Paulo, com atuação no mercado há mais 
de 40 anos. Em março de 2020 a Companhia concluiu o processo de transforma-
ção de sociedade limitada para sociedade anônima fechada. A partir desse fato, a 
denominação da Empresa passa de ‘EMBRAMACO Empresa Brasileira de Materiais 
para Construção Ltda.’ para ‘EMBRAMACO Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção S.A.’. A sociedade tem como principal objetivo a fabricação de pisos, 
revestimentos cerâmicos e porcelanatos, beneficiamento e comércio atacadista de 
argila, exportação, importação e revenda. Em 27.06.2021 a Cibramaco Participa-
ções S.A. registrou o laudo de cisão parcial da Embramaco Empresa Brasileira de 
Materiais para Construção S.A. e a Tute Mineração Ltda, passando a Tute Mineração 
Ltda integrar o investimento da Embramaco Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção S.A. Conforme Laudo de Avaliação registrado na Jucesp a operação 
vertente e consequentemente incorporação de parcela do Patrimônio Líquido da 
cindida o valor de R$ 605.068.781,05, correspondente aos ativos e passivos:

Ativo  Passivo
Caixa Geral  R$ 0,73  Empréstimo
Crédito JCP- Embramaco  R$ 31.826.074,75  Maria Esther  R$ 5.000.000,00
Investimentos  Outras Contas
Embramaco  R$ 563.855.517,05  JCP+ Dividendos
  Maria Esther  R$ 41.717.732,70
Tute Mineração Ltda  R$ 4.387.188,52  JCP+ Dividendos Marcelo  R$ 7.659.862,71
  JCP+ Dividendos A.Carlos  R$ 8.186.051,64
AFAC
Embramaco  R$ 5.000.000,00  Patrimônio Líquido
  Capital Social  R$ 44.154.719,00
  Lucros Acumulados  R$ 410.394.263,87
  Ajuste Avaliação 
    Patrimonial  R$ 87.956.151,13
Total Ativo  R$ 605.068.781,05  Total Passivo  R$ 605.068.781,05

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1. Declaração de con-
formidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpre-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 2.2. Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações 
financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no 
qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 2.3. 
Uso de estimativas e julgamentos: A preparação de demonstrações financeiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento 
por parte da administração para a aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas 
que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como 
as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas, estão divulgadas na 
Nota 4. 3. Resumo das principais políticas contábeis: As principais polí-
ticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. 3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa incluem os numerários em espécie, depósitos bancários, investimentos de 
curto prazo de alta liquidez, resgatáveis em até três meses ou menos, com risco 
insignificante de mudança de valor justo. Neste grupo estão alocados também os 
recebimentos de exportações cujo câmbio ainda não está fechado. A Companhia 
opta por manter estas ordens de pagamento em aberto para realizar o fechamento do 
câmbio quando a taxa de conversão se encontrar mais favorável. Por essa razão esse 
saldo sofre atualização, com base na taxa de fechamento. 3.2. Instrumentos finan-
ceiros: Os instrumentos financeiros da Companhia compreendem os caixas e equi-
valentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber e a pagar, financiamentos, 
empréstimos, entre outros. A Companhia reconhece os instrumentos financeiros na 
data em que se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. 
Ativos Financeiros: Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes cate-
gorias específicas: (a) investimentos mantidos até vencimento; (b) empréstimos e 
recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é 
determinada no reconhecimento inicial. a) Investimentos mantidos até o ven-
cimento: Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem aos ativos 
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de ven-
cimento fixa que a Companhia tem a intenção positiva e a capacidade de manter até 
o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investimentos mantidos até o ven-
cimento são mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, 
menos eventual perda por redução ao valor recuperável. b) Empréstimos e rece-
bíveis: Contas a receber, empréstimos e outros recebíveis com pagamentos fixos ou 
determináveis e que não são cotados em um mercado ativo são classificados com 
“Empréstimos e recebíveis”. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor 
de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer 
redução ao valor recuperável, se aplicável. Passivos Financeiros: a) Emprés-
timos, financiamentos e outros passivos: Os passivos financeiros, incluindo 
empréstimos, financiamentos, fornecedores, e outras contas a pagar, são inicialmente 
mensurados pelo valor justo, líquidos dos custos da transação. Posteriormente, são 
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O 
método dos juros efetivos é um método de calcular o custo amortizado de um ativo 
financeiro ou de um passivo financeiro (ou grupo de ativos financeiros ou de passi-
vos financeiros) e de imputar o rendimento dos juros ou o gasto dos juros durante 
o período relevante. 3.3. Clientes: As contas a receber de clientes correspondem 
aos valores a receber pela venda de mercadorias no curso normal das atividades da 
Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas 
a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no 
ativo não circulante. As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial 
pelo valor presente e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma 
evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores 
devidos de acordo com os prazos originais de vencimento. O valor da provisão é a 
diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. A Companhia não tem a prática 
de embutir juros em seus recebíveis e, por este motivo, não considera como relevante 
a aplicação do Ajuste a Valor Presente em seus saldos contábeis. O giro médio de 
seus títulos a receber é de 90 dias. 3.4. Estoques: Em conformidade com a NBC 
TG 16 – Estoques, foram considerados no custo de aquisição o preço de compra, 
os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), 
bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis 
à aquisição. Os custos de transformação de estoques incluíram os custos direta-
mente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção. 
Também incluíram a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e 
variáveis, que foram incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. 
3.5. Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação 
acumulada, calculada pelo método linear, tomando-se por base a vida útil estimada 
dos bens (nota 12). A depreciação de ativos é calculada usando o método linear para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada. Os valores 
residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final 
de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor 
recuperável, quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável 
estimado. Ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação dos 
resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e despesas 
operacionais” na determinação do resultado. 3.6. Impairment de ativos não 
financeiros: Os ativos com vida útil definida são revisados para a verificação de 
impairment sempre que eventos ou circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor 
contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual é representado pelo maior 
valor entre: (i) o valor justo do ativo menos seus custos de venda; e (ii) o seu valor 
em uso. Para fins de teste de impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais 
baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis. 3.7. Investimentos: Os 
investimentos em sociedades controladas ou coligadas são avaliados pelo método 
de equivalência patrimonial e reconhecidos no resultado do exercício como receita 
ou despesa operacional. Segue abaixo o percentual de participação societária nas 
empresas controladas:
Controladas Percentual de Participação
Tute Mineração Ltda 99,999400%
3.8.  Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar 
por bens ou serviços adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, 
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no perí-
odo de 12 meses. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como pas-
sivo não circulante. São registrados pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos e, quando cabível, acrescidos das variações monetárias ou cam-
biais. 3.9. Empréstimos e Financiamentos São reconhecidos, inicialmente, 
pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. 
Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos, isto é, acrescido de encargos e juros proporcionais ao período 
incorrido (pro rata temporis). O método de juros efetivos é utilizado para calcular 
o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo 
respectivo período da dívida. O reconhecimento e mensuração dos empréstimos e 
financiamentos são realizados conforme o NBC TG 48–Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração; NBC TG 39 – Instrumentos Financeiros: Divulgação; 
e NBC TG 40 – Instrumentos Financeiros – Evidenciação. 3.10. Provisões para 
contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são 
reconhecidas quando: • A Companhia possui obrigação legal, contratual ou consti-
tuída como resultado de um evento passado; • E provável que uma saída de recurso 

financeiro seja requerida para saldar a obrigação; e • O valor puder ser estimado 
em base confiável. As provisões para contingências tributárias, trabalhistas e outras 
são constituídas com base na expectativa da Administração de perda provável nos 
respectivos processos, apoiada na opinião dos assessores jurídicos externos da 
Companhia (Nota 18). As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gas-
tos, que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de 
impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro 
e dos riscos específicos da obrigação. 3.11. Imposto de renda e contribuição 
social corrente e diferido: O imposto de renda e contribuição social correntes 
são calculados com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda (25%) e da 
contribuição social (9%) sobre o lucro líquido ajustado nos termos da legislação 
vigente. Os créditos tributários diferidos de imposto de renda e contribuição social 
são decorrentes de diferenças temporárias ativas, assim como, os débitos tributá-
rios diferidos de imposto de renda e contribuição social são decorrentes do Custo 
Atribuído ao Imobilizado na Adoção Inicial (deemed cost) e diferenças temporárias 
passivas. Os créditos levaram em consideração a expectativa futura de geração de 
lucros tributáveis e estão calculados com base nas alíquotas atualmente vigentes pela 
legislação tributária e registrados até o montante considerado como realizável com 
base em estimativas preparadas pela Companhia. Os ativos e passivos fiscais dife-
ridos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos 
fiscais correntes, e eles se relacionam aos impostos de renda lançados pela mesma 
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 3.12. Reconhe-
cimento da receita a) Receita de Venda A receita compreende o valor justo 
da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos no curso 
normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, 
das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. As vendas dos produtos são reco-
nhecidas sempre que uma Companhia efetua a entrega dos produtos para o cliente, o 
qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos pelo 
cliente. O reconhecimento não ocorre até que: • os produtos tenham sido transferi-
dos pela Companhia, no momento de sua retirada em local estabelecido; • os riscos 
de obsolescência e perda tenham sido transferidos para o atacadista; • o atacadista 
tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; e • as disposições 
de aceitação tenham sido acordadas, ou a Companhia tenha evidências objetivas 
de que todos os critérios para aceitação foram atendidos. As vendas são realizadas 
com prazo de pagamento variado de acordo com o tipo de cliente (Home Centers, 
Lojistas, Construtoras) que não têm caráter de financiamento e são consistentes com 
a prática do mercado; portanto, essas vendas não são descontadas ao valor presente. 
b) Receitas financeiras: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. 4. Estimativas: Com base 
em premissas a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as 
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados 
reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com pro-
babilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos 
para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo: a) Revisão da vida 
útil e recuperação dos ativos: A capacidade de recuperação dos ativos que são 
utilizados nas atividades da Companhia é avaliada sempre que eventos ou mudanças 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos 
pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil 
destes ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua 
vida útil readequada para novos patamares. b) Provisões para contingências: 
A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários que 
se encontram em instâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas 
para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em curso, são esta-
belecidas e atualizadas com base na avaliação da administração, fundamentada na 
opinião de seus assessores jurídicos e legais e requerem elevado grau de julgamento 
sobre as matérias envolvidas. c) Provisões para perda no estoque: A provisão 
de estoque para potenciais perdas é constituída quando, com base na estimativa da 
Administração, os itens são definidos como descontinuados, baixo giro e quando o 
valor dos itens de estoque estiver a um custo superior ao valor realizável líquido. d) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos: Os ativos e passivos fiscais 
diferidos são baseados em diferenças temporárias entre os valores contábeis nas 
Demonstrações Financeiras e a base fiscal. Se a Companhia não for capaz de gerar 
lucro tributável futuro suficiente, ou se houver uma mudança material nas atuais taxas 
de imposto ou período de tempo no qual as diferenças temporárias subjacentes se 
tornem tributáveis ou dedutíveis, é necessária revisão das mensurações. 5. Gestão 
de risco financeiro: 5.1. Fatores de risco financeiro: a) Risco cambial: 
A Companhia está exposta ao risco cambial decorrente de exposições de algumas 
moedas, basicamente com relação ao dólar dos Estados Unidos e ao euro. O risco 
cambial decorre de operações comerciais de exportação, importação de matérias-
-primas, insumos e equipamentos.
     Controladora   Consolidado 
Descrição      2020     2019    2020     2019
Contas a receber de clientes internacionais - 
 líquido de PECLD (Nota 7)  11.971 9.701 11.971 9.701
Fornecedores Estrangeiros (Nota 15)  (2.653) (2.011) (2.653) (2.011)
Financiamentos/Empréstimos 
 em moeda 
 estrangeira (Nota 14)   (73.523)  (69.286) (73.523) (69.286)
Contas a receber (a pagar) 
 em moeda estrangeira,
   líquido  (64.205) (61.596) (64.205) (61.596)
*FINIMP/Contratos de Câmbio. b) Risco de crédito: O risco de crédito decorre 
de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, 
bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber em 
aberto. Com relação aos clientes, a área de análise de crédito avalia a qualidade 
do crédito do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experi-
ência passada e outros fatores. A utilização de limites de crédito é monitorada 
regularmente. c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada 
de forma agregada pelo departamento de Finanças. Este departamento monitora 
as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar 
que tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. A tabela 
abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas 
de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial 
até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos 
de caixa não descontados contratados.
31 de dezembro de 2020 Circulante  Não Circulante
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 83.479 -
Empréstimos e Leasing 37.968 49.405
31 de dezembro de 2019
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 51.417 -
Empréstimos e Leasing 34.763 54.273
5.2. Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno 
aos sócios e benefícios as outras partes interessadas, além de manter uma estrutura 
de capital ideal para reduzir esse custo. A Companhia investiu em novas linhas de 
produção e modernização do maquinário, aumentando assim sua capacidade de 
geração de caixa futura. 6. Caixa e Equivalentes de Caixa:São considerados 
nesta conta: dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de alta 
liquidez e com capacidade de resgate em prazo inferior a três meses, além das ordens 
de pagamento recebidas em moeda estrangeira, aguardando liquidação. Esses ativos 
são conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignificante 
risco de mudança de valor. Os valores das aplicações financeiras têm cláusula de 
liquidez imediata sem qualquer penalização no resgate antecipado.
     Controladora   Consolidado 
Caixa e equivalentes de caixa      2020     2019     2020     2019
Caixa  554 120 554 120
Bancos  4.903 4.800 4.903 4.800
Aplicações Financeiras  129.389 50.955 130.239 50.955
Moeda Estrangeira  6 5 6 5
Numerários em Trânsito - 
 Moeda Estrangeira     20.529   11.327     20.529   11.327
Total  155.381 67.206 156.231 67.206
7. Clientes: Os saldos de clientes estão registrados pelo valor faturado e deduzi-
dos da provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável.
     Controladora   Consolidado 
Clientes       2020     2019      2020      2019
Contas a receber - mercado interno  330.348 211.388 330.348 211.388
Contas a receber - mercado externo  16.700 14.047 16.700 14.047
Provisão para perdas em créditos 
 de liquidação duvidosa   (22.796)   (22.023)  (22.796)  (22.023)
Total   324.251 203.412 324.251 203.412
Circulante  324.251 203.412 324.251 203.412
Não circulante  - -
A composição das contas a receber por vencimento é a seguinte:
     Controladora   Consolidado 
         2020     2019    2020      2019
A vencer   322.024 199.482 322.024 199.482
Vencidos:       - -
< 30 dias   1.565 3.139 1.565 3.139
30–60 dias   136 1.588 136 1.588
60–90 dias   183 1.941 183 1.941
90–120 dias   135 997 135 997
> 120 dias   23.004 18.288 23.004 18.288
Perdas em créditos de liquidação 
 duvidosa    (22.796)  (22.023)   (22.796)   (22.023)
Total    324.251 203.412 324.251 203.412
Movimentação das perdas em créditos 
 de liquidação duvidosa:
     Controladora   Consolidado 
        2020    2019     2020    2019
Saldo inicial  -22.023 -9.556 -22.023 -9.556
Adições  -9.491 -12.832 -9.491 -12.832
Baixas     8.718    364    8.718    364
Saldo final  -22.796 -22.023 -22.796 -22.023
O aumento significativo foi ocasionado pelo reconhecimento das perdas espera-
das com o cliente ‘BR Home Centers S.A.’, no montante de R$ 11,715 milhões 
originado pelo pedido de recuperação judicial deste. 8. Estoques: A seguir deta-
lhamento relativo aos saldos de estoque. Para maiores detalhes, vide Nota 3.4:

     Controladora   Consolidado 
Estoques  2020 2019 2020 2019
Almoxarifado  2.358 1.721 2.358 1.721
Embalagens  5.032 2.041 5.032 2.041
Insumos  15.011 11.355 15.011 11.355
Matérias-primas  31.166 23.207 31.166 23.207
Produtos acabados  32.015 75.668 33.610 75.668
Outros Estoques  142 65 142 65
Total  85.725 114.057 87.319 114.057
9. Impostos a Recuperar: Compreende créditos por aquisição de insumos para 
produção, imobilizado e saldo negativo de tributo sobre lucro:
     Controladora   Consolidado 
Impostos a Recuperar     2020    2019    2020   2019
IRRF a Compensar
IPI a Compensar/Recuperar  4.287 7.424 4.287 7.424
PIS a Compensar/Recuperar   200 214 200 214
COFINS a Compensar/Recuperar   920 999 920 999
CSLL a Compensar/Recuperar   95 236 95 236
ICMS a Recuperar  10.565 13.819 10.701 13.819
Outros Tributos       47       47      47     47
Total  16.114 22.739 16.250 22.739
Circulante  11.649 10.897 11.785 10.897
Não circulante  4.465 11.842 4.465 11.842
(¹) O Decreto nº 6.890/2009 reduziu para 0%, a alíquota do IPI sobre os produtos 
cerâmicos, prorrogado para 2010, pelo Decreto nº 7.222/2010, e para 2011 e 2012 
pelo Decreto nº 7.542/2011 até 31/12/2012 gerando, desta forma, créditos de IPI nos 
anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Em 27/12/2012, o Decreto nº 7.879 fixou em 0% 

a alíquota de IPI por tempo indeterminado. A administração ingressa anualmente com 
pedidos de ressarcimento/compensação perante o Fisco dos créditos em questão. 
10. Adiantamentos: São compostos conforme demonstrado a seguir:
     Controladora   Consolidado 
Adiantamentos      2020    2019    2020     2019
Adiantamento a Fornecedores   8.419 1.810 8.892 1.810
Adiantamento a Colaboradores      3.778      721   3.789    721
Total   12.197   2.532 12.681   2.532
11. Depósitos Judiciais: Trata-se de valor depositado em juízo relativo a pro-
cessos judiciais, de natureza trabalhista, que se originam do curso normal dos 
negócios da Companhia e também referente a processo judicial que versa sobre a 
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições sociais (PIS e COFINS):
     Controladora   Consolidado 
Depósitos Judiciais      2020    2019    2020    2019
Processos Trabalhistas   156 180 162 180
Exclusão ICMS BC do PIS e COFINS   18.250   9.470   18.250     9.470
Total   18.406   9.650 18.412      9.650
12. Imobilizado e Investimentos: Os ativos classificados no Imobilizado são 
mensurados pelo custo de aquisição, acrescidos da mais valia resultante do custo 
atribuído (deemed cost), conforme NBC TG 37 e NBC TG 27 – Ativo imobilizado, 
bem como, o ITG 10 – Interpretação sobre Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, e 
deduzido das respectivas depreciações ou amortizações acumuladas. As deprecia-
ções e amortizações são calculadas pelo método linear, de acordo com a vida útil 
econômica estimada do bem. O registro do custo atribuído (deemed cost) do imo-
bilizado, em conformidade com as normas citadas acima, foi baseado em avaliação 
efetuada por avaliadores independentes. Da mesma forma, foram modificadas as 
taxas de depreciação dos bens do ativo imobilizado em virtude da nova vida útil 
estimada dos mesmos, conforme NBC TG 27 – Ativo Imobilizado.

                    Consolidado      
Imobilizado  Terrenos e Máquinas e  Ferramentas Equiptos. Móveis e Constr. em Edifícios e
  Benfeitorias Equipamentos Veículos     Industriais Informática Utensílios Andamento Instalações Outros     Total
Saldos em 31.12.2018        50.323      165.603      4.737         131         507      1.751       19.907     95.437     32 338.428
Aquisições  - 92.763 396 120 150 247 8.925 1.248 - 103.849
Baixas  - (939) (33) - - - - - - (972)
Transferências  - 28 - - - - (28) - - -
Depreciações        -       (20.380)      (193)         (30)    (163)         (172)          -        (3.499)      -   (24.436)
Saldos em 31.12.2019        50.323        237.075    4.907         221         494      1.827      28.805       93.185    32 416.869
Tute Mineração (*)  - 82 42 - - - - 500 - 625
Aquisições  - 4.781 2.080 52 55 42 3.106 1.258 - 11.374
Baixas  - (813) (159) - - - - - - (972)
Transferências  - - - - - - - - - -
Depreciações  - (28.711) (698) (34) (158) (181) (776) (2.906) - (33.464)
Saldos em 31.12.2020        50.323      212.414    6.172         239        391      1.689      31.135       92.038     32 394.432
Taxa Anual de Depreciação  0,00% 4 a 20% 10 a 25% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 3,30% 0,00%
(*) Saldos derivados do Investimento Tute Mineração

   Consolidado  
 Compul-    Capita-
Investimentos    sório Imóveis Veículos lização    Total
Saldos em 31.12.2018     210      885     1.218     24  2.337
Adições - - - 4 4
Baixas - - - - -
Depreciações        -     (72)       (354)       -    (426)
Saldos em 31.12.2019        210     813     864      28  1.915
Adições  - - - 12  12
Baixas
Depreciações       -     (73)      (353)     (4)    (430)
Saldos em 31.12.2020     210       740     511     36   1.497
13. Intangível: Os ativos intangíveis são avaliados pelo custo de aquisição. As patentes 
e licenças não são amortizadas por se tratar de intangíveis com vida útil indefinida, estando 
então sujeitos ao teste de recuperabilidade (Nota 3.6).
    Patentes e  Direitos
Intangível     Licenças Softwares Minerários   Total
Saldos em 31.12.2018          96       277      -     373
Aquisição - 1.427 - 1.427
Baixas - - - -
Amortização         -       ( 62)           -     (62)
Saldos em 31.12.2019          96    1.643           - 1.739
Tute Mineração (*)  - - 30 30
Aquisição 18 2.872 - 2.890
Baixas - - - -
Amortização         -         (66)         -   (66)
Saldos em 31.12.2020         114       4.449        30  4.593
(*) Saldos derivados do Investimento Tute Mineração. 14. Empréstimos e 
Financiamentos: Este grupo é composto por financiamentos e contratos de lea-
sing financeiro para compra de imobilizados, acrescidos dos encargos e despesas 
financeiras calculadas com base na taxa de juros explícita em contrato.
     Controladora   Consolidado 
        2020    2019    2020    2019   Moeda       Taxa Média
FINAME 8.850 19.751 8.850 19.751  Real  3%; 4%; 6% e 10% a.a.
FINIMP 73.523 69.286 73.523 69.286 Dólar/Euro 3% a 5% a.a. + LIBOR
Total 82.373 89.036 82.373 89.036
Circulante 37.968 34.763 37.968 34.763
Não Circulante 44.405 54.273 44.405 54.273
15. Fornecedores: São compostos conforme segue:
     Controladora   Consolidado 
Fornecedores     2020    2019    2020    2019
Nacionais  64.127 39.203 64.371 39.203
Estrangeiros  2.653 2.011 2.653 2.011
Partes Relacionadas      25       4      -       4
Total  66.805 41.217 67.024 41.217
16. Tributos a Pagar: As obrigações tributárias estão compostas por saldos dos 
débitos apurados pelas operações de vendas deduzidas dos créditos pelas entra-
das; pelos impostos e contribuições a recolher retidos de prestadores de serviços; 
e pelos tributos sobre o lucro. Os tributos a pagar estão relacionados abaixo pelo 
total a pagar a curto e longo prazo:
     Controladora   Consolidado 
Tributos a Pagar     2020    2019    2020    2019
ICMS a Recolher  17.840 10.881 17.841 10.881
CSLL a Recolher  8.141 639 8.164 639
IRPJ a Recolher  27.625 7.782 27.676 7.782
ISS a Recolher  17 18 18 18
PIS a Recolher  819 146 821 146
COFINS a Recolher  3.774 680 3.779 680
IRRF a Recolher  4.036 4.451 4.039 4.451
INSS Retido a Recolher  42 36 42 36
Parcelamentos (PERT/Outros)  - 1.217 - 1.217
Outros a Recolher     129    128    130    128
Total  62.421 25.977 62.510 25.977
Circulante  60.095 21.412 60.183 21.412
Não circulante  2.326 4.564 2.326 4.564
17. Obrigações Sociais e Trabalhistas ; O grupo está representado conforme 
quadro abaixo:
     Controladora   Consolidado 
Obrigações Sociais e Trabalhistas   2020    2019     2020    2019
Salários a Pagar  2.616 2.217 2.636 2.217
Férias a Pagar  80 362 80 362
Pensão Alimentícia a Pagar  37 32 37 32
Pró-Labore  8 37 8 37
INSS a Recolher   1.999 1.914 2.013 1.914
FGTS a Recolher  568 557 572 557
Provisões Sociais e Trabalhistas   12.602 9.674 12.672 9.674
Outros       12     17     12      17
Total  17.922 14.809 18.030 14.809
18. Provisões para Contingências: Apresentamos a Seguir as Provisões para 
Contingências, cujos processos judiciais a administração, juntamente com os assesso-
res jurídicos, entende que a probabilidade de perda é provável:
     Controladora   Consolidado 
Provisões     2020     2019    2020    2019
Cíveis  6 62 6 62
Trabalhistas     790    382    790    382
Total      796     445     796     445
19 Comissões a Pagar: Correspondem a comissões devidas aos representantes 
comerciais resultantes das intermediações de vendas e demais obrigações referen-
tes ao setor comercial. O quadro abaixo demonstra aos valores exigíveis:

     Controladora   Consolidado 
Comissões a Pagar      2020  2019    2020 2019
Provisão Comissões-Mercado Interno 12.166 8.072 12.166 8.072
Provisão Comissões-Mercado Externo    522   414    522    414
Total   12.687 8.485 12.687 8.485
Circulante  12.687 8.485 12.687 8.485
Não Circulante
20. Adiantamentos: Representa os adiantamentos recebidos por ordem de pro-
dução por garantia de entrega futura.
     Controladora   Consolidado 
Provisões   2020 2019 2020 2019
Adto Clientes  2.750 772 2.750 772
Total  2.750  772 2.750    772
21. Tributos sobre o lucro diferidos: Detalhamos abaixo a natureza, bem 
como a base de cálculo, dos tributos diferidos ativos e passivos:
      Consolidado 
Diferenças Temporárias Ativas      2020  2019
Provisão para Comissões    4.314 2.885
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa 940 4.211
Provisão para Contingências    271 151
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa   7.261 1.425
Provisão Prêmio    559 -
       13.344 8.672
Diferenças Temporárias Passivas
Ajuste de Avaliação Patrimonial    (44.188) (46.114)
Diferença de Taxa de Depreciação 
 (Societária versus Fiscal)    (24.569) (20.998)
Leasing    - -
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa   (746) (641)
       (69.504) (67.754)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquido   (56.159) (59.082)
Detalhamos abaixo a reconciliação dos tributos diferidos contabilizados na 
Demonstração de Resultados:
      Consolidado 
    2020 2019
Depreciação Societária (3.569) (1.250)
Depreciação Valor Justo 1.926 2.247
Provisão Variação Cambial Exterior 5.864 (278)
Provisão para Comissões 1.429 462
Provisão para Verbas Comerciais (468) (248)
Provisão Prêmio 559 -
Provisão Liquidação Duvidosa (2.803) 2.830
Provisão para Contingências 119 29
Variação Monetária Ativa Depósitos Judiciais (133) (111)
Leasing - 10
Receita (despesa) de IR e CS diferidos 2.924 3.691
22. Receitas: A reconciliação da receita bruta para receita líquida, apresentada 
na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 
2019, é como segue:
      Controladora   Consolidado 
Receita Bruta       2020     2019     2020     2019
Vendas Mercado Interno  920.450 723.976 920.450 723.976
Exportações Diretas  37.892 31.499 37.892 31.499
Exportações Indiretas  10.684 10.977 10.684 10.977
Revenda de Mercadorias      1.161 2.105 1.161 2.105
     970.186 768.557 970.186 768.557
Deduções de Vendas 
(-) Tributos sobre Venda  (173.114) (135.583) (173.114) (135.583)
(-) Devoluções  (1.280) (1.594) (1.280) (1.594)
(-) Descontos Comerciais  (7.688) (9.779) (7.688) (9.779)
     (182.082) (146.956) (182.082) (146.956)
Receita Líquida  788.104 621.601 788.104 621.601
23. Resultado Financeiro: O resultado financeiro do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019 é o seguinte:
      Controladora   Consolidado 
Receitas Financeiras:      2020   2019    2020   2019
Juros com Aplicações Financeiras  2.388 4.184 2.560 4.184
Ganhos com Variações Monetárias  400 346 400 346
Descontos Financeiros Obtidos  186 117 186 117
Outras Receitas Financeiras  733 433 733 433
      3.707 5.079    3.879 5.079
Despesas Financeiras 
Encargos Financeiros  (2.576) (2.641) (2.576) (2.641)
Outras Despesas Financeiras  (2.372) (991) (2.372) (991)
     (4.949) (3.632) (4.949) (3.632)
Variação cambial líquida 
Clientes  6.072 920 6.072 920
Fornecedores  (415) (1.555) (415) (1.555)
Empréstimos e financiamentos  (26.874) (2.372) (26.874) (2.372)
     (21.216) (3.007) (21.216) (3.007)
Receitas (despesas)
  financeiras, líquidas   (22.458) (1.560) (22.286) (1.560)
24. Capital Social: O Capital Social, no montante de R$ 44.154.719,00, total-
mente integralizado, está representado por 44.154.719 quotas no valor nominal 
de R$ 1,00 cada uma. 25. Contas a Pagar Partes Relacionadas: O saldo de 
Contas a Pagar para Partes Relacionadas, no montante de R$ 82.704 é composto 
de Juros Sobre Capital Próprio a pagar aos Sócios, Dividendos e Empréstimos. 
26. Seguros: Em 31 de dezembro de 2020 a administração considera que todos 
os ativos e compromissos de valores relevantes de alto nível de risco estão cober-
tos pelo seguro, por meio de políticas locais e corporativas.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
À Embramaco – Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A.. A/C: Acionistas 
e Administradores. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Embramaco 
– Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. (Companhia) que compreen-
dem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstra-
ções 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 con-
tábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Embramaco – Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção S.A. (Companhia) em 31 de dezembro de 2020, 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. Base para opinião: Nossa auditoria foi con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais 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. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabo-
ração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabi-
lidades 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 razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, 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 causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Ava-
liamos 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 uma incerteza significativa em 
relação aos eventos ou às circunstâncias que possam causar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis 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, dentre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Campinas, 23 de abril de 2021. Atenciosamente, Wesley Abra de Assis - Contador 
– CRC/SP 288527/O-6. Consulcamp Auditoria - CRC 2SP024818/O-5

Demonstração dos Fluxos de Caixa

 
Edital de Intimação – Prazo 20 dias. Proc. 0001189-78.2021.8.26.0001.   O Dr Anderson Suzuki, 
Juiz de Direito da 3ºVC do Foro Regional de Santana – SP.  Faz Saber a Andrea Cristina Moura, 
CPF Nº 181.666.028-06, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por União Social 
Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
25.988,45 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. 

 
Edital de Intimação – Prazo 30 dias. Proc. 0032702-29.2019.8.26.0100. O Dr. Daniel D'emidio 
Martins, Juiz de Direito da 35ºVC do Foro da Capital – SP,  Faz Saber a Ricardo Sacayemura,  CPF 
Nº 040.739.928-30, RG Nº 012519334, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por  
União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 29.863,09, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 
10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. 

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0039061-58.2020.8.26.0100. O Dr. Antonio Carlos de 
Figueiredo Negreiros Juiz de Direito da 7ºVC do Foro da Capital/SP.  Faz Saber a HYUN KWANG 
KIM, CPF Nº 215.275.168-06, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 27.862,13 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 
dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 15/02/2021.  

Cinco tendências 
de estratégia digital 

para impactar o 
mercado

Sérgio Lima (*) 

A inovação sempre foi a 
chave para o sucesso. 

Ela, que chega em nossas vi-
das como algo novo a ser des-
coberto, aflora nossa curio-
sidade para que possamos 
enfrentar as adversidades e 
encarar novos desafios. O ano 
de 2020 foi assim. Marcado 
pela pandemia da Covid-19, as 
empresas precisaram inovar 
para sobreviver e continuar 
operando. 

Algo que, no começo, cau-
sou medo e angústia aos 
empreendedores que não es-
tavam acostumados a mudar 
drasticamente, mas que hoje 
já entendem que é necessário 
mudança para se sobressair. A 
transformação digital tem im-
pulsionado muitas alterações 
dentro do setor de marketing 
digital. Por conta disso, como 
resultados que perdurarão 
durante o ano, é possível pon-
tuar diversas tendências de 
comportamento, tecnologia 
e modo de trabalho que im-
pactaram, de forma positiva, 
a vida de todos. 

A pandemia restringiu o 
que mais gostamos: contato 
entre as pessoas de uma 
forma geral. Dentro de casa, 
foi necessário buscar novas 
maneiras para manter essa 
conexão. Nesse contexto, po-
demos citar as transmissões 
ao vivo. Todas elas se multi-
plicaram nas redes sociais e 
plataformas específicas no 
último ano, dando espaço para 
que elas tivessem proximida-
de e se envolvessem com os 
conteúdos gerados. O que foi 
e ainda pode ser uma peça 
chave para que as marcas se 
destaquem ainda mais, já que 
o engajamento é maior. 

Outro ponto muito impor-
tante dentro do setor foi a 
utilização de conteúdos in-
terativos. Mas claro que essa 
tendência não é recente, visto 
que a tecnologia já faz parte 
do nosso dia há muito tempo. 
Com o distanciamento social 
foi necessário apostar em 
conteúdos que envolvessem 
por mais tempo a atenção 
das pessoas. Além disso, é 
importante que as empresas 
analisem os seus dados para 
metrificar quais conteúdos 
deram certo e o número de 
pessoas alcançadas. 

Outra tendência muito 
observada por conta da 
pandemia foi a mudança do 
Google na SERP (Página de 
resultados do mecanismo de 
pesquisa), que incentivou um 
aumento na busca sem cliques 
na plataforma. Fazendo com 
que a experiência seja mais 
eficaz, já que alguns trechos 
trazem as respostas sem que 
o usuário precise clicar na pá-
gina. Isso incentiva as compa-
nhias a adicionarem palavras 
chave e informações certeiras 
para fazer essa conversão de 
forma mais simples. 

Ao encontrar a resposta 
do que estavam procurando, 
é possível que considerem a 
sua marca como a resolução 
do problema. É indispensável 
falar o quanto esse cenário 
mexeu também com as nossas 
emoções. Por isso, aqueles 
que conseguiram assumir 
uma linha mais humana e 
compreender a necessidade 
de cada indivíduo em parti-
cular, ganharam força com 
o público. 

Não se esqueça, seja au-
têntico, as causas que sua 
marca defende devem estar 
em total sintonia com o que 
você oferece aos funcionários, 
em processos internos e na 
criação de produtos. A pande-
mia ainda não acabou, então 
essas tendências tem tudo 
para continuar dando certo. 

(*) - É publicitário e conselheiro da 
NOVA/SB, uma das principais agên-
cias de comunicação com soluções 

omnichannel do país. 
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Além disso, o impacto da pandemia também tornou os consumidores 
mais conscientes da importância da sustentabilidade, principalmente 
em relação às implicações ambientais, sociais e de governança de suas 

opções de compra. Essas tendências, que destacam quais comportamentos 
do consumidor estão emergindo da pandemia, são algumas das revelações 
da edição 2021 da Global Consumer Insights Pulse Survey , da PwC. 

"Todos sabemos que a pandemia provocou grandes alterações de com-
portamento. A novidade é que, por estar durando tanto tempo no Brasil, 
está incentivando mudanças de hábitos que irão impactar o comércio 
por muito tempo" afirma Carlos Coutinho, sócio da PwC Brasil e líder 
de Consumer Markets. "A pandemia e todo o seu entorno, está criando 
novos hábitos de consumo e comportamentos da população bem distintos, 
que podem definir padrões de longo prazo em atitudes de compra", diz. 

Um ano após o início da pandemia, a loja física continua sendo o canal 
preferido para compras diárias ou semanais, com 41% da preferência ao 
redor do mundo (no Brasil, a compra presencial é preferida por 24% dos 
participantes). Em seguida, vêm as compras digitais, realizadas por meio 
dos smartphones, com 33% (canal preferido por 30% dos brasileiros). 
O terceiro lugar, com 26%, fica com as compras realizadas utilizando o 
computador (29% no Brasil) e em seguida, com 18%, transações feitas 
por meio de tablets (opção de 14% dos brasileiros). 

Em relação à compra presencial, alguns fatores explicam a predile-
ção; para 33% dos participantes (e 22% dos brasileiros), a ida à loja se 
explica pela necessidade de ver e tocar os produtos. Para essa mesma 
compra, porém, é essencial para 31% dos respondentes (36% no Brasil) 
que tenham sido intensificadas as medidas de saúde e segurança. Outros 
31% (tanto na média global quanto nacional) levam em consideração a 
facilidade de andar pela loja de forma rápida e confiável. 

Nas compras realizadas online, o cliente tem pressa: 42% dos partici-
pantes da pesquisa (e 49% dos brasileiros) apontam a entrega rápida e 
confiável como o atributo mais importante para efetuar a transação. Em 
seguida, com 38% (36% no Brasil), vem a disponibilidade em estoque 
dos itens procurados. A facilidade de navegação no site, permitindo 
encontrar os produtos de forma rápida, ocupa o terceiro lugar na lista de 
atributos essenciais para 38% dos respondentes (36% dos brasileiros). 

O isolamento estendido também provocou outras mudanças nos 
hábitos dos consumidores: 45% dos participantes em todo o mundo 
(55% dos brasileiros) afirmaram estar dando preferência a negócios 
locais/independentes, como forma de apoio aos lojistas afetados pela 
pandemia. Outros 46% dos consumidores globais - e 48% dos brasi-
leiros - também aumentaram a quantidade e a frequência de compras 
nesses estabelecimentos. 

Entretanto, apesar da loja física ainda ser a experiência preferida dos 
consumidores, aos poucos as experiências estão se fundindo. A compra 
online, principalmente por meio de smartphones - uma situação que já vinha 
despontando - se fortaleceu como hábito de consumo durante a pandemia 
(especialmente para as gerações mais novas). Um dos fatores apontados por 

As mudanças provocadas pela pandemia impactaram toda a sociedade e provocaram uma revolução na maneira como as compras são 
realizadas - mas as compras nas lojas físicas ainda continuam a ser a opção preferida para consumidores 

que fazem compras diariamente ou semanalmente. 

Freepik

2) Consumidores mais jovens são mais propensos a realizar compras 
online do que os mais velhos. 35% dos consumidores da Geração Z (nas-
cidos entre 1995-2010) e 43% da Geração Y (nascidos entre 1980-1995) 
apresentam maior inclinação a comprar diariamente ou semanalmente 
utilizando seus smartphones do que as pessoas mais velhas. Segundo o 
estudo, a COVID-19 não afetou os hábitos de consumo dos consumido-
res mais jovens, que devem gastar mais, nos próximos meses, do que 
os mais velhos. 

3) Os consumidores que priorizam saúde e segurança estão com-
prando com menos frequência em lojas físicas. 31% dos entrevistados 
ao redor do mundo (e 36% no Brasil) classificam "aumento das medidas 
de saúde e de segurança" como o principal atributo para a realização 
de uma compra em um estabelecimento físico. Esses consumidores 
também estão dispostos a pagar mais por produtos mais saudáveis e 
ecologicamente corretos. 

4) Consumidores da região da Ásia-Pacífico estão preocupados 
com a sustentabilidade, mas menos conscientes sobre questões de 
saúde e segurança em suas experiências na loja física. Nessa região, 
45% dos consumidores compram nas lojas com frequência maior do 
que os consumidores ocidentais, já que as preocupações com saúde 
e segurança se tornaram menores devido à diminuição das restrições 
relativas à Covid-19. 

60% dos consumidores na região da Ásia-Pacífico e 61% dos consu-
midores na África/Oriente Médio compram, intencionalmente, produtos 
com embalagens que não agridam o meio ambiente (ou causem menos 
impacto). É esperado um aumento desse tipo de comportamento em 
todo o mundo, à medida que a população se torne mais consciente sobre 
o meio ambiente e a sustentabilidade. 

Embora as preocupações com a proteção do planeta tenham sido mais 
frequentemente associadas aos consumidores europeus, a pesquisa 
mostra que - na esteira da pandemia - entrevistados de todo o mundo 
estão preocupados em fazer escolhas mais sustentáveis. Por exemplo, 
55% dos participantes ao redor do globo (e 63% no Brasil) afirmam 
comprar intencionalmente de empresas que demonstram preocupação 
em proteger o planeta, enquanto 54% (e 57% dos brasileiros) afirmam 
optar por produtos com embalagens ecológicas. 

Os consumidores também estão dispostos a pagar mais por opções 
mais saudáveis e optar por produtos locais e embalagens sustentáveis, 
independente das compras serem realizadas de forma digital ou pre-
sencial. "A preocupação com a preservação do meio ambiente ganhou 
espaço em todo o mundo, com todos os consumidores demonstrando 
grande preocupação com escolhas sustentáveis", diz Carlos Coutinho. 

"Este deverá ser um dos grandes desafios para as empresas do setor 
varejista nos próximos anos: os consumidores querem comprar produtos 
comprometidos com a sustentabilidade, de empresas que demonstrem 
publicamente este compromisso. O senso de propósito deve estar pre-
sente", conclui. Fonte e mais informações: (www.pwc.com.br).

47% dos participantes da pesquisa (e por 39% dos respondentes brasileiros) 
como um diferencial nas compras online foi a possibilidade de examinar 
uma variedade maior de produtos, em comparação com as lojas físicas. 

Outro fator que pesa nessa equação para 54% dos entrevistados ao 
redor do mundo (41% do Brasil) é a disponibilidade do produto dese-
jado em estoque. Dessa maneira, a jornada de compra se inicia - cada 
vez mais - pelo meio digital. A loja física não deverá sumir - mas, sim, 
precisará se adaptar mais e mais. 

Para 19% dos participantes da pesquisa (14% dos brasileiros), por 
exemplo, um dos fatores levados em consideração na hora de fazer 
uma compra presencial é a existência de "características inovadoras 
nas lojas" - ou seja, estabelecimentos totalmente automatizados, caixas 
self-service, espelhos virtuais, informações digitais dos produtos, possi-
bilidade de reserva de produtos para teste por aplicativo, entre muitos 
outros fatores que permitam uma experiência imersiva do consumidor. 

Ao mesmo tempo, as compras precisam ser fluidas - com transações 
as mais simples possíveis, com experiências de pagamento e entrega 
sem contato humano. "O consumidor procura valor em toda jornada 
que começa. A equação de valor vai desde achar o que ele quer, na 
hora que ele quer, até receber com tranquilidade para poder usufruir 
dessa jornada", afirma Carlos Coutinho. Parte desses hábitos já estava 
se instalando nos consumidores, aos poucos, mas esse processo foi 
acelerado pela pandemia. 

"O isolamento habituou o consumidor a um novo tipo de pensamento, 
em se tratando de transações. A compra digital permite a busca de uma 
variedade de opções, de forma rápida e exata - e o consumidor, ao voltar 
para a loja física, retornará desejando passar pela mesma experiência 
que ele tem nos meios digitais. Este será o grande desafio do varejo", diz. 

Como vários outros setores, o varejo precisou se adaptar para atender 
às necessidades de seus clientes. A pesquisa demonstra que a COVID-19 
está criando novos grupos de consumidores, que podem ser definidos 
por quatro "linhas de ruptura" - com um potencial muito alto para 
impactar significativamente as escolhas relativas a canais de compras, 
produtos e marcas. 

1) Os consumidores que agora trabalham principalmente em casa 
preferem um estilo de vida mais digital e ecologicamente correto, em 
comparação com os que seguem trabalhando nos escritórios. Segundo 
a pesquisa, quem trabalha em casa geralmente espera gastar mais em 
todas as categorias de produtos, sendo que 64% desses profissionais 
preferem fazer compras online, contra 55% dos consumidores que 
trabalham fora de casa. 

As pessoas que fazem uso do trabalho remoto também apresentam 
uma maior probabilidade de fazer suas compras no ambiente digital em 
vez de ir fisicamente às lojas. A adoção de um esquema mais contínuo 
de trabalho remoto pode ter implicações significativas para os varejistas, 
diminuindo cada vez mais a preferência por compras em lojas físicas. 

#tenhacicatrizes

Augusto Roque e Rogério Amado

Employee Experience, 
Pandemia e as MP 1045 e MP 
1046: de um lado empresas, 
do outro seus empregados

Augusto Roque (*) e Rogério Amado (**)

Passado mais de um ano de convivência com 
a COVID-19, pessoas e organizações ainda 

tentam entender e se estruturam para viver 
esse, não tão novo, momento. A volatilidade do 
mundo em MUVUCA e a importância de se tomar 
uma decisão estratégica assertiva nunca esteve 
tão clara no dia a dia tanto dos colaboradores 
quanto das organizações. Para as empresas, além 
das questões de saúde e bem-estar, existe ainda 
os problemas relacionados à manutenção – ou 
não – dos empregos.

De um lado observamos empreendedores 
criando soluções inesperadas e empresários de 
todos os tamanhos tentando buscar alternativas 
para manter as organizações vivas, e do outro, 
temos colaboradores completamente perdidos 
sobre o seu futuro profissional e financeiro, 
diante da tendência natural de fechamento de 
postos de trabalho e de empresas, além da falta 
de alternativa para aqueles que não desejam 
empreender.

Buscando amparo para ambas as partes, 
o Governo Federal instituiu, através das 
Medidas Provisórias 1045 e 1046, um novo 
Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda abordando medidas 
trabalhistas complementares para o contínuo 
enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), 
seguindo os mesmos preceitos da MP 936, 
publicada em 2020.

Na tentativa de atender as diversidades vividas 
por diferentes empresas e setores, a MP 1045 
flexibilizou inúmeras ações possíveis. De acordo 
com essa medida provisória, a empresa pode 
adotar quatro caminhos:

1 não demitir o colaborador, mantendo a sua 
jornada via home office (exceto aos trabalhos 
essenciais) e remuneração. 

2 Redução proporcional, em 25%, 50% e 70%, 
da jornada de trabalho e salário, por até 120 
dias (neste caso, o governo segue as regras 
do seguro-desemprego para o pagamento 
do colaborador).

3 Suspensão do contrato de trabalho por até 
60 dias.

4 Demissão sem justa causa.

Já a MP 1046, a proposta é semelhante à 
MP 927/20, que não foi convertida em lei pelo 
Congresso Nacional e teve o prazo de vigência 
encerrado em julho de 2020.

Esta MP prevê diversas medidas temporárias 
que podem ser adotadas pelos empregadores 
para o enfrentamento da crise sanitária, causada 
pela Covid-19, como:

•	 O teletrabalho;
•	 A antecipação das férias;
•	 A concessão das férias coletivas;
•	 O aproveitamento e antecipação de 

feriados;
•	 Uso do banco de horas;
•	 A suspensão de exigências administrativas 

em segurança e saúde no trabalho;
•	 O diferimento do recolhimento do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Com estas intervenções, o Estado busca, 
novamente, criar mecanismos de preservação 
do emprego e da renda, através da garantia da 
continuidade das atividades laborais e empre-
sariais, numa tentativa de reduzir o impacto 
social causado não apenas na área da saúde, 
mas também no âmbito da economia.

Essa flexibilização permite que as organiza-
ções busquem, do ponto de vista econômico, 
alternativas para a sua sobrevivência, criando 
ainda uma estabilidade, ainda que momen-
tânea, da manutenção do emprego para o 
colaborador CLT.

Diante de tantas cicatrizes, resta aos empreen-
dedores, lideranças e organizações, reaprende-

rem a viver, e aos mais audaciosos, conseguir 
gerar valores e experiências, tanto para os 
clientes, quanto aos colaboradores.

Essa pode ser uma excelente maneira para 
sua organização ofertar, diariamente, motivos 
para seu time confiar em você, e, em meio ao 
caos, descobrimos quem de fato está conosco. 

Até a próxima!

(*) É CMO dos Empreendedores Compulsivos, Sócio da 
Molécula – Instituto de Desenvolvimento Humano, espe-
cialista em Employee Experience, Propósito, Felicidade, 

RH 4.0 e Empreendedorismo, com mais de 20 anos de 
experiência como executivo, palestrante, professor e 

consultor. Tem Mestrado em Bem-Estar e Inovação pela 
FEI-SP e é bacharel em Administração pela FEI-SP. Autor 

do livro Empreendedorismo publicado pelo ESPRO.

(**) É Sócio da Molécula Instituto de Desenvolvimento 
Humano, e atua como Facilitador de Desenvolvimento 

Humano Organizacional, Estrategista Corporativo, 
Palestrante e Professor Universitário. Profissional com 
múltipla formação, tem Mestrado em Políticas Sociais, 
Pós-graduação em Educação, Graduação em Adminis-

tração de Recursos Humanos, Licenciatura em Matemáti-
ca e segunda Licenciatura em Pedagogia.

Saiba mais em compulsivos.org ou pelo email: augusto.
roque@midh.com.br/ rogerio.amado@midh.com.br
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Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1044771-18.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Adelson Souza Vaz, CPF Nº035.873.576-92. que Adidas AG E/O ajuizaram 
ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois o 
requerido esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos . 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000447-50.2020.8.26.0660 - Nº de controle 2008/ 
000772 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Viradouro, Estado de SP, Dr(a). 
Fabiano Mota Cardoso, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ademar Adalberon de Melo ME, CNPJ Nº 
6.121.432/0001/37, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por CGMP. Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 8.824,48, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 
dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 07/07/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012624-50.2018.8.26.0320 O Dr. Rilton Jose 
Domingues, Juiz de Direito da 2ªVC do Foro de Limeira – S/P. Faz Saber a Marcos Roberto Oliveira 
Santos CPF Nº 562.938.441-49 que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de 
Gestâo de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.181,74. 
Referente as faturas de Nº 230214795, com vencimento em 05/05/2016, e Fatura de Nº 234348604, 
com vencimento em 06/06/2016 Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  
 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1004374-14.2015.8.26.0100. O Dr. Valdir Da Silva Queiroz 
Junior, Juiz de Direito da 9º VC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Adelaide Costa RG Nº 
9.057.527 CPF Nº 992.314.848-34, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe 
ação de Cobrança no valor de R$ 3.558,39. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do 
lote 24, da Quadra AE, do Loteamento Ninho Verde II. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a 
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias.Proc.0050407-06.2020.8.26.0100. A Drª.Flávia Poyares Miranda, 
Juíza de Direito da 28ºVC do Foro da Capital – SP. Faz Saber a Antonio Rodrigues Rosa, CPF Nº 
123.268.286-15, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendi 
mentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 29.163,21, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias 
(art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 01 mês. Processo Nº 1009055-16.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Fábio Henrique 
Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernando Hiroshi Sakamoto, Brasileiro, CPF 
106.742.428-82, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança no valor de R$ 1.996,04 
(Mai/2018), com os acréscimos legais em face do réu, referente a aquisição do lote 20 da Quadra 
HE do loteamento Terras de Santa Cristina - Gleba VII (atualmente denominado Riviera de Santa 
Cristina XIII – Setor Marina), conforme Contrato de Compromisso de Compra e Venda, firmado entre 
as partes em 23/04/1990, inadimplido pelo réu. 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 (quinze) 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, publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1006677-65.2019.8.26.0292 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Jacareí, Estado de SP, Dr(a). Mariana Sperb, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a(o) G M Costa Transportes Ltda, CNPJ 23.654.551/0018-12, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória – Prestação de Serviços por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A. CNPJ 04.088.208/0001-65 alegando em síntese: objetiva o receb. da quantia de R$ 11.434,43, 
referente às faturas vencidas e não quitadas e que, devidamente atualizada, efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade . 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. 19/04/2021 
 
Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000252-91.2021.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Sandro Cavalcanti Rollo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tankaco Transportes Rodoviários Ltda ME, CNPJ 03.744.568/00 
01-05 e Paulo Cesar de Souza, CPF 568.670.347-72, RG 4230408 que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Concessionária da Rodovia Presidente Dutra 
S/A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 11.985,59 (Atualizado 31/01/2021). Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez 
que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em 
epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo 
acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a 
requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (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. Para que produza seus regulares efeitos de direito, 
é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação 20 dias. Processo Nº 1111833-36.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a JEAN LURDER, haitiano, portador da cédula de identidade RNE nº G228096Q, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 703.328.112- 98 e Espólio JHON FRANÇOIS, haitiano, portador da cédula de 
identidade RNE nº G254388F inscrito no CPF/MF sob o nº 238.729.378-98, que lhes foi proposta 
ação procedimento Comum, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 32.958,04 referente à prestação de serviços médico-hospitalares. 
Considerando que a requerente encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente 
edital Citada para os termos e atos 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. SP, aos 16 de abril de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017788-50.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 10ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Alexandre Bucci, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Maria de Fátima da Rocha Ferreira, portuguesa, do lar, CPF 136.528.328-33, na 
condição de terceira interessada, considerada em lugar incerto e não sabido; nos termos dos artigo 
841cc843 ambos da lei 13.105/15 que foi realizada penhora do direito real de propriedade de titula 
ridade de seu cônjuge Álvaro José de Almeida Ferreira da Silva, Português, Casado, RG 13.556/86, 
CPF 136.528.328-33 em relação aos imóveis matriculados sob os números 33.807 e 33.809 no CRI 
de Tatuí/SP, a fim de que, querendo, no prazo de 15 dias a contar do término do prazo deste edital, 
se manifeste. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Intimação  Prazo de 15 dias. Processo Nº 0001827-07.2021.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro de Barueri, Estado de SP, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Victor João Quibemba, RG RNE V13.7482-1, CPF 213.536.908-
06, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Concessio 
nária do Rodoanel Oeste S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que efetue o pagamento 
do valor de R$10.198,61, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, 
no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias 
(art.525 CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0040077-47.2020.8.26.0100 A MM. Juíza da 
38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandissa Monteiro dos Santos RG Nº 52532320 CPF/ME 404.950. 
648-31 que Sociedade Beneficente São Camilo entidade mantenedora do Hospital São Camilo 
Hospital São Camilo Ipiranga, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 4.963,04. Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que 
foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, 
no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento 
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP . 15/03/2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023779-02.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber ao Espólio de José Francisco dos Santos, RG Nº 3.335.601-4, CPF/MF 
Nº 085.896.668-91, na pessoa de Mayara C. Pereira, Sociedade Beneficente São Camilo, entidade 
mantenedora do Hospital São Camilo Ipiranga, ajuizou-lhe ação de Procedimento Comum Cível no 
valor de R$ 164.958,58. referente à prestação de serviços médico-hospitalares. Estando a(s) ré(s) 
em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por Edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 15 de março de 2021. 

C.N.P.J.  nº 62.545.686/0001-53

RELATÓRIO DA DIRETORIA

NOTAs ExPLICATIvAs às DEmONsTRAçõEs fINANCEIRAs - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2020 e de 2019. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTExTO OPERACIONAL - A Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio (“Socie-
dade”) está domiciliada no Brasil, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 
1.343 em São Paulo - SP e tem por atividade a fabricação de óxido de eteno e 
seus derivados, produtos químicos, sulfatados e sulfonados e especialidades 
químicas, além da comercialização, exportação e distribuição de produtos petro-
químicos e químicos em geral, diretamente ou através de suas controladas. A 
Sociedade e suas controladas possuem plantas nos polos Petroquímicos de 
Mauá - SP, Camaçari - BA e Triunfo - RS, nas cidades de Tremembé - SP e Su-
zano - SP, em Guadalajara, Coatzacoalcos e San Juan Del Rio no México, em 
Montevidéu no Uruguai e em Pasadena nos Estados Unidos da América. a. 
Esclarecimentos sobre os impactos da COVID-19 - A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou pandemia do coronavírus (COVID-19) em 11 de mar-
ço de 2020. Diante desse cenário, a Ultrapar constituiu Comitê de Crise para 
acompanhamento e monitoramento dos principais riscos e potenciais impactos 
e adoção de medidas preventivas e emergenciais para mitigar os efeitos da 
pandemia. Todas as atividades da Sociedade são classificadas como essenciais 
no contexto das medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia. As me-
didas emergenciais e rapidez na resposta aos primeiros efeitos da crise, bem 
como as iniciativas de apoio à cadeia de suprimentos, foram efetivas para man-
terem as atividades das controladas em operação, garantindo a entrega dos 
serviços essenciais para a população e preservando a saúde e segurança dos 
colaboradores e parceiros. Permanece incerto até que ponto as informações fi-
nanceiras, após 31 de dezembro de 2020, ainda possam ser afetadas pelos 
impactos comerciais, operacionais e financeiros da pandemia, pois dependerá 
de sua duração e dos impactos nas atividades econômicas, bem como das 
ações governamentais, empresariais e individuais em resposta à crise. Nesse 
contexto, algumas avaliações de riscos financeiros, projeções e testes de redu-
ção ao valor recuperável, podem ser impactadas pela pandemia e podem afetar 
adversamente a posição financeira da Sociedade. Impactos operacionais: As 
medidas implementadas de isolamento social, restrições à movimentação de 
pessoas e a operação de certos negócios impactaram de forma significativa a 
atividade econômica no Brasil. Os segmentos de tintas, automotivo e óleo & gás 
sofreram retração na demanda no segundo trimestre, efeito que foi parcialmente 
compensado pelo maior volume de vendas nos segmentos de Home & Personal 
Care e Crop Solutions. No terceiro trimestre, a Sociedade teve uma recuperação 
no volume de vendas para os setores de fluidos automotivos, tintas e vernizes, 
com manutenção do crescimento dos volumes para o setor de higiene e beleza. 
No quarto trimestre, o volume da Sociedade ficou praticamente em linha com o 
terceiro trimestre. Em adição, a unidade dos EUA seguiu em processo de ramp
-up, contribuindo com o aumento no volume de vendas no período e recupera-
ção de rentabilidade da empresa. Principais riscos e medidas associadas: 
Risco de redução ao valor recuperável de ágios e intangíveis de vida útil indefi-
nida – a Sociedade revisou as projeções utilizadas nos testes de redução ao 
valor recuperável de ágios e ativos alocados às unidades geradoras de caixa, 
considerando os impactos atuais da pandemia. Os testes de redução ao valor 
recuperável não apontaram necessidade de reconhecimento de provisão para 
perdas em 31 de dezembro de 2020. Risco de realização de ativos fiscais diferi-
dos – a Sociedade realizou estudo técnico de viabilidade de realização de crédi-
tos fiscais diferidos e não identificou necessidade de baixas para o período findo 
em 31 de dezembro de 2020. Riscos em instrumentos financeiros – o aumento 
da volatilidade nos mercados financeiros poderá impactar os resultados finan-
ceiros conforme análises de sensibilidades. A administração da Sociedade man-
teve a disciplina no controle de custos e despesas para preservação de caixa 
em todos os negócios e a seletividade na alocação de capital sem comprometer 
o crescimento sustentável do negócio.
2 REsUmO DAs PRINCIPAIs PRÁTICAs CONTÁBEIs - As demonstrações 
financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As principais práticas con-
tábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras estão detalha-

das a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados: a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exer-
cícios. b) Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável 
líquido, dos dois o menor. c) Os investimentos em controladas e coligadas estão 
demonstrados pelo método de equivalência patrimonial e os demais ao custo de 
aquisição, deduzido de provisão para perdas. d) O ativo de direito de uso e o 
respectivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas 
futuras, acrescidos dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. 
A amortização do ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da 
vigência estimada do contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pa-
gamentos. Os juros são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. 
A remensuração do ativo e do passivo com base no índice de reajuste contratu-
al é reconhecida no balanço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso 
de cancelamento do contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o 
resultado. e) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, 
incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em andamento, 
deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão para per-
da por redução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo mé-
todo linear, levando em consideração a vida útil dos bens e são revisados anu-
almente. f) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos valores 
realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou encar-
gos e variações monetárias incorridos. A autorização para a emissão destas 
demonstrações financeiras foi dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 
30 de abril de 2021.
3 PATRImÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e de 
2019, o capital social subscrito e integralizado estava representado por 
35.102.127 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em 29 de maio 
de 2020 houve aumento de capital com reservas de incentivos fiscais no mon-
tante de R$ 50.754, sem emissão de novas ações. b. Instrumento patrimonial 
outorgado - A Sociedade possui plano de incentivo baseado em ações, que 
estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações ordinárias 
de emissão da controladora Ultrapar mantidas em tesouraria. c. Reserva de 
reavaliação - A reserva de reavaliação, constituída anteriormente à adoção das 
normas internacionais de contabilidade (CPC/IFRS) instituídas pela Lei 
11.638/07, reflete a reavaliação de ativos da Sociedade e suas controladas e é 
realizada com base nas depreciações, baixas ou alienações dos respectivos 
bens reavaliados, considerando-se, ainda, os efeitos tributários constituídos. d. 
Reservas de lucros - Reserva legal - Conforme a Lei das Sociedades por 
Ações, a Sociedade destina 5% do seu lucro líquido anual para reserva legal, 
até esta atingir 20% do valor do capital social. Essa reserva pode ser usada para 
aumento de capital ou para absorção de prejuízos, porém não pode ser usada 
para distribuição de dividendos. Reserva de retenção de lucros - É destinada à 
aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, principalmente 
em expansão, produtividade e qualidade, aquisições e novos investimentos, em 
conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações e inclui tanto 
a parcela do lucro líquido do exercício como a realização da reserva de reavalia-
ção. e. Ajustes de avaliação patrimonial e ajustes acumulados de conver-
são de moeda estrangeira - Ajustes de avaliação patrimonial - (i) Os ganhos e 
perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação 
conduzida por atuário independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na 
conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patri-
mônio líquido não serão reclassificados subsequentemente para o resultado. (ii) 
Os ganhos e perdas com os instrumentos de proteção de taxa de câmbio refe-
rentes a compromissos firmes e transações futuras altamente prováveis desig-
nados como hedge de fluxo de caixa, são reconhecidos no patrimônio líquido na 
conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patri-
mônio líquido são reclassificados como custo inicial do ativo não financeiro. (iii) 
As diferenças entre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor 
justo através de outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação 
acrescido dos rendimentos auferidos e das variações cambiais são reconheci-
das no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos 
e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado 
caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. (iv) A Sociedade também reco-

nhece nesta rubrica o efeito das mudanças na participação de não controlado-
res da Sociedade que não resultam na perda de controle. Esse valor correspon-
de à diferença entre o montante pelo qual a participação dos não controladores 
tenha sido ajustada e o valor justo da contraprestação recebida ou paga e repre-
senta uma transação com acionistas. Ajustes acumulados de conversão de mo-
eda estrangeira - A variação de taxas de câmbio sobre os ativos, passivos e re-
sultados de controladas no exterior com moeda funcional diferente da moeda 
funcional da Sociedade e administração e a variação de taxas de câmbio sobre 
notas no mercado externo é reconhecida diretamente no patrimônio líquido. 
Esse efeito acumulado é revertido para o resultado do exercício como ganho ou 
perda somente em caso de alienação ou baixa do investimento. f. Dividendos e 
destinação do resultado do exercício. - O Estatuto prevê a distribuição de di-
videndo mínimo anual obrigatório de 25% sobre o lucro líquido ajustado, calcu-
lado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos e juros sobre 
o capital próprio propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no 
patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acionistas. A proposta 
de dividendos e da destinação do resultado do exercício reconhecida nas de-
monstrações financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos acionistas na 
Assembleia Geral, é assim demonstrada:

31/12/2020
Lucro líquido do exercício atribuível a Sociedade 228.147
Reserva legal (5% do lucro líquido) 11.407
Lucro líquido ajustado (base para dividendos) 216.740
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (25% do lucro 
  líquido após reserva legal) 54.185
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 125.114
Reserva legal (5% do lucro líquido) 11.407
Reserva de retenção de lucros 37.441
Total da destinação do lucro líquido 228.147
Distribuição de dividendos:
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (R$ 1,5436 por 
  ação ordinária) 54.185
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 
  (R$ 3,5643 por ação ordinária) 125.114
Total de dividendos propostos 179.299
A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada 
  abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2019 69
Provisões 141.140
Pagamentos (86.907)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 54.302
4 LUCRO POR AçÃO - A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por ação. 
Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por ação nos exercícios apre-
sentados.
Lucro básico e diluído por ação 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido da Sociedade 228.147 23.895
Média ponderada das ações em circulação (em milhares) 35.102 35.102
Lucro básico por ação - R$ 6,4995 0,6807

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Inde-
pendentes, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores independentes, 
sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade. A DIRETORIA

 José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7

BALANçOs PATRImONIAIs - Exércicios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEmONsTRAçõEs DE REsULTADOs 
Exércicios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEmONsTRAçõEs DOs fLUxOs DE CAIxA - méTODO INDIRETO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 

(Em milhares de Reais)

DEmONsTRAçõEs DOs REsULTADOs ABRANgENTEs - Exércicios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEmONsTRAçõEs DAs mUTAçõEs DO PATRImÔNIO LÍQUIDO - Exércicios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
(Em milhares de Reais, exceto os dividendos por ação)

DEmONsTRAçõEs DO vALOR ADICIONADO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 222.571 728.179
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 1.143.948 942.616
Contas a receber de clientes 696.220 420.560
Estoques 634.545 451.163
Tributos a recuperar 200.097 137.112
Imposto de renda e contribuição social a 
  recuperar 171.682 100.755
Dividendos a receber - 1.201
Demais contas a receber 5.272 8.339
Despesas antecipadas 14.369 8.893

Total do ativo circulante 3.088.704 2.798.818
Não circulante

Aplicações financeiras e instrumentos 
  financeiros derivativos de proteção 403.627 183.824
Contas a receber de clientes 221 221
Imposto de renda e contribuição social diferidos 448.940 184.113
Tributos a recuperar 409.393 385.966
Imposto de renda e contribuição social a 
  recuperar  123.654 62.053
Depósitos judiciais 116.248 114.773
Despesas antecipadas 6.173 13.111

Total do ativo realizável a longo prazo 1.508.256 944.061
Investimentos em:
Controladas 2.262.346 1.451.666
Coligadas 19.890 19.488
Outros 16.284 16.284

2.298.520 1.487.438
Ativos de direito de uso, líquido 10.146 4.521
Imobilizado, líquido 1.061.504 1.020.301
Intangível, líquido 175.373 225.384

Total do ativo não circulante 5.053.799 3.681.705
Total do ativo 8.142.503 6.480.523

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 175.953 86.934
Fornecedores 403.890 226.017
Fornecedores - convênio 230.487 31.528
Salários e encargos sociais 112.734 78.864
Obrigações tributárias 12.516 10.110
Dividendos a pagar 54.302 69
Imposto de renda e contribuição social a pagar 36.121 1.977
Benefícios pós-emprego 3.181 6.328
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas    2.763 2.808
Arrendamentos a pagar 7.951 1.527
Demais contas a pagar 26.311 10.188

Total do passivo circulante 1.066.209 456.350
Não circulante

Financiamentos e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 5.345.515 4.178.929
Sociedades relacionadas 2.875 2.875
Benefícios pós-emprego 1.867 8.751
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 13.166 13.370
Arrendamentos a pagar 3.257 3.178
Demais contas a pagar 2.478 13.861

Total do passivo não circulante 5.369.158 4.220.964
Patrimônio líquido
Capital social 1.794.324 1.743.570
Instrumento patrimonial outorgado 1.672 969
Reserva de reavaliação de controladas 272 293
Reservas de lucros 163.235 165.120
Ajustes de avaliação patrimonial (609.077) (296.184)
Ajustes acumulados de conversão 231.596 102.487
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos 
  obrigatórios 125.114 86.954

Total do patrimônio líquido 1.707.136 1.803.209
Total do passivo e do patrimônio líquido 8.142.503 6.480.523

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de vendas e serviços 4.039.475 1.514.022
Custos dos produtos vendidos e dos serviços 
  prestados (3.377.538) (1.300.039)

Lucro bruto 661.937 213.983
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (302.945) (93.716)
Reversão / (Perdas) estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa (1.758) 332
Gerais e administrativas (281.939) (157.524)
Resultado na venda de bens (1.933) (13.690)
Outros resultados operacionais, líquidos 107.303 5.147

(Prejuízo) lucro operacional 180.665 (45.468)
Equivalência patrimonial 106.932 32.295

(Prejuízo) lucro antes do resultado financeiro, 
  do imposto de renda e da contribuição social 287.597 (13.173)
Receitas financeiras 121.037 68.069
Despesas financeiras (171.055) (72.108)
Resultado financeiro líquido (50.018) (4.039)

(Prejuízo) lucro antes da contribuição social e 
  do imposto de renda 237.579 (17.212)
Contribuição social e imposto de renda
Corrente (72.674) 15.530
Diferido 63.242 25.577

(9.432) 41.107
Lucro líquido do exercício 228.147 23.895
Lucro líquido por ação do capital social (média 
  ponderada anual) - R$ 6,4995 0,6807

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 228.147 23.895
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros 
  próprio, líquido de imposto de renda e 
  contribuição social (315.734) (49.663)
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros 
  de controladas, líquido de imposto de renda e 
  contribuição social 2.111 (2.115)
Efeitos do hedge de investimentos e de imposto de 
  renda e contribuição social (73.108) (9.760)
Ajustes acumulados de conversão de controladas 202.217 46.330
Itens que não serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais de benefícios 
  pós-emprego próprio, líquido de imposto de 
  renda e contribuição social 972 (177)
Ganhos (perdas) atuariais de benefícios pós-emprego 
  de controladas (242) (840)
Resultado abrangente do exercício 44.363 7.670

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 228.147 23.895
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao 
  caixa gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial em sociedades 
  controladas e coligadas (106.932) (32.295)
Amortização de ativos de direito de uso 3.455 479
Depreciações e amortizações 170.219 80.298
Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação 7.530 3.278
Juros, variações monetárias e cambiais 657.639 300.669
Imposto de renda e contribuição social diferidos (63.242) (25.577)
Resultado na venda de bens 1.933 13.690
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa 1.758 (332)
Provisão para perda em estoques (2.975) 5.370
Provisão para benefício pós-emprego (7.943) (4.373)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 636 9
Demais provisões e ajustes (1.319) (2.478)

888.906 362.633
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (277.418) 24.413
Estoques (194.231) (6.007)
Tributos a recuperar (62.985) (28.092)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar (70.927) (32.389)
Dividendos recebidos de sociedades controladas 
  e coligadas 35.469 272.634
Demais contas a receber 3.067 157.199
Despesas antecipadas (5.476) (340)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 177.873 (53.665)
Fornecedores convênio 198.959 31.528
Salários e encargos sociais 33.870 (23.071)
Obrigações tributárias 2.406 (1.304)
Imposto de renda e contribuição social 35.808 (1.623)
Benefícios pós-emprego (3.147) (1.349)
Demais contas a pagar 16.123 (75.981)

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes - 89
Tributos a recuperar (23.427) 15.871
Imposto de renda e contribuição social a recuperar (61.601) (7.248)
Depósitos judiciais (1.475) (572)
Despesas antecipadas 6.938 (3.532)

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Benefícios pós-emprego 2.289 3.261
Demais contas a pagar (11.383) 4.800

Imposto de renda e contribuição social pagos (1.664) (2.602)
Pagamentos das contingências (885) (342)

Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades 
  operacionais 687.089 634.311
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (184.702) (779.832)
Caixa e equivalentes gerado pela incorporação 
  da Oxiteno Nordeste - 35.794
Aporte de capital em controladas (537.291) (217.058)
Redução de capital de controladas - 216.332
Reembolso de ações pref. B da Oxiteno Nordeste - 29.416
Aquisição de imobilizado (144.059) (78.220)
Aquisição no intangível (10.364) (6.121)
Receita com a venda de bens 4.136 1.092

Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades 
  de investimentos (872.280) (798.597)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Captação 102.890 1.126.007
Amortização (45.900) (39.407)
Juros pagos (321.551) (204.544)

Contraprestação de arrendamento (2.943) (390)
Dividendos pagos (86.907) (1.142.815)

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamentos (354.411) (261.149)
variação cambial de caixa e equivalentes de caixa 
  em moeda estrangeira 33.994 5.498
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa (505.608) (419.937)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 728.179 1.148.116
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  222.571 728.179

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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saldos em 31 de dezembro de 2018 1.743.570 282 340 113.171 - 1.035.214 (243.389) 65.917 - 91.490 2.806.595
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 23.895 - 23.895
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos
  financeiros, líquido de imposto de renda 
  e contribuição social - - - - - - (51.779) - - - (51.779)
Perdas atuariais em benefícios 
  pós-emprego, líquidas de imposto de 
  renda e contribuição social - - - - - - (1.016) - - - (1.016)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira de 
  controladas no exterior, líquido dos efeitos de 
  hedge de investimentos - - - - - - - 36.570 - - 36.570

Resultado abrangente do exercício - - - - - - (52.795) 36.570 23.895 - 7.670
Transações com acionistas:
Instrumento patrimonial outorgado - 687 - - - - - - - - 687
Ganho (Perda) no reembolso de ações 
  preferenciais B da Oxiteno Nordeste - - - - - - - - (253) - (253)
Realização da reserva de reavaliação de ativo 
  próprio e de controlada, líquido dos efeitos tributários      - - (47) - - - - - 47 - -
Transferência para reserva de lucros - - - - - (206) - - 206 - -
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos 
  dividendos adicionais - - - - - - - - - (91.490) (91.490)
Dividendos propostos sobre reserva 
  (R$ 2,489332 por ação ordinária) - - - - - (86.954) - - - 86.954 -
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 1.195 - - - - (1.195) - -
Reserva de incentivos fiscais - - - - 50.754 (47.446) - - (3.308) - -
Dividendos pagos (R$ 26,209238 por ação 
  ordinária) - - - - - (900.608) - - (19.392) - (920.000)

saldos em 31 de dezembro de 2019 1.743.570 969 293 114.366 50.754 - (296.184) 102.487 - 86.954 1.803.209
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 228.147 - 228.147
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social - - - - - - (313.623) - - - (313.623)
Ganhos atuariais em benefícios pós-emprego, 
  líquidas de imposto de renda e contribuição social - - - - - - 730 - - - 730
Ajustes de conversão de moeda estrangeira de 
  controladas no exterior, líquido dos efeitos de 
  hedge de investimentos - - - - - - - 129.109 - - 129.109

Resultado abrangente do exercício - - - - - - (312.893) 129.109 228.147 - 44.363
Transações com acionistas:
Instrumento patrimonial outorgado - 703 - - - - - - - - 703
IR e CS sobre a realização da reserva de 
  reavaliação de ativo próprio e de controlada - - (21) - - 21 - - - - -
Aumento de Capital com reservas 50.754 - - - (50.754) - - - - - -
Aprovação em Assembleia Geral 
  Ordinária dos dividendos adicionais - - - - - - - - - (86.954) (86.954)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 11.407 - - - - (11.407) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 37.441 - - (37.441) - -
Dividendos propostos (R$ 5,1079 por ação 
  ordinária) - - - - - - - - (179.299) 125.114 (54.185)

saldos em 31 de dezembro de 2020 1.794.324 1.672 272 125.773 - 37.462 (609.077) 231.596 - 125.114 1.707.136 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 % 31/12/2019 %
Receitas
Receita bruta de vendas e serviços, 
  exceto aluguéis e royalties 4.998.520 1.938.833
Abatimentos, descontos e devoluções (38.361) (12.712)
Perdas estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa (1.758) 332
Resultado na venda de bens e outros 
  resultados operacionais, líquidos 105.370 (8.543)

5.063.771 1.917.910
Insumos adquiridos de terceiros
Matérias-primas consumidas (4.044.016) (1.411.550)
Materiais, energia, serviços de terceiros 
  e outros (456.239) (93.139)
Perda de valores de ativos (19.976) (4.312)

(4.520.231) (1.509.001)
valor adicionado bruto 543.540 408.909

31/12/2020 % 31/12/2019 %
Retenções
Depreciações e amortizações (181.204) (84.055)

valor adicionado líquido produzido 
  pela sociedade 362.336 324.854
valor adicionado recebido em transferência
Equivalência patrimonial 106.932 32.295
Aluguéis e royalties 5.470 4.638
Receitas financeiras 121.037 68.069

233.439 105.002
valor adicionado total a distribuir 595.775 429.856
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 274.978 18 233.464 53
Impostos, taxas e contribuições (77.457) 56 92.779 22
Despesas financeiras e aluguéis 170.107 11 79.718 19
Dividendos distribuídos 179.299 12 19.392 5
Lucros retidos 48.848 3 4.503 1

valor adicionado distribuído 595.775 100 429.856 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 033/2021; Objeto: Registro de 
Preços para aquisição, em caráter eventual, de cestas básicas de alimentação para doação às 
famílias com vulnerabilidade temporária do Município, pelo período de 12 meses - Entrega das 
Propostas: a partir de 06/05/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
- Data de Abertura das Propostas: 18/05/2021 às 09h00 no mesmo site - Edital disponível no site 
supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações 
pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

André Brunetta (*)          
 

É impossível sabermos 
exatamente o que vai 
acontecer daqui a alguns 

anos - pegue como exemplo a 
pandemia - mas já é possível 
prever algumas tendências 
do setor e como elas devem 
afetar nossas vidas em um fu-
turo próximo, que com certeza 
será totalmente pautado em 
tecnologia. Em primeiro lugar, 
o desafio começa com a gestão 
pública, que vai precisar se 
adaptar à digitalização. 

O movimento já acontece nas 
principais capitais, uma vez que 
muitas Govtechs já começam 
a entrar em ação para trazer 
novos processos tecnológicos 
para a população. Isso acontece 
em diversos segmentos, como 
transporte público, trânsito 
e até estacionamentos rota-
tivos nas ruas. O caminho a 
ser percorrido é longo, mas 
começamos a engatinhar rumo 
aos primeiros passos para che-
garmos até as Smart Cities, ou 
Cidades Inteligentes. 

Um exemplo disso, foi um 
estudo feito pela Boston Con-
sulting Group, que revelou que 
mais de 55% dos brasileiros das 
classes A, B e C já utilizam o 
transporte por aplicativo pelo 
menos uma vez por semana. 
Com mais gente tendo acesso 
a smartphones e redes móveis, 
era uma questão de tempo para 
que as pessoas passassem a 
usar a tecnologia a seu favor, 
também nessa área. 

E é aqui que se encaixa o 5G, 
que além de trazer grandes mu-
danças no acesso à internet no 
país, também tende a ter grande 
impacto no que tange à mobilida-
de urbana no Brasil. É graças a 
essa tecnologia que o transporte 
público poderá ganhar uma nova 
perspectiva. Além disso, outros 

níveis de locomoção, como veícu-
los elétricos, e até os autônomos, 
que ainda parecem distantes, 
começam a ser realidades mais 
próximas. 

Atualmente, o Brasil está em 
busca dessas soluções. Não à 
toa as govtechs estão diante 
de um cenário fértil no país, 
não apenas para o surgimento 
de novas empresas, mas tam-
bém para o fortalecimento das 
marcas já presentes no merca-
do. O fato de prover soluções 
tecnológicas que chegam para 
melhorar o sistema público 
é positivo, uma vez que tem 
impacto direto na população. 

Também não podemos igno-
rar o fato de que a pandemia do 
Coronavírus afetou os padrões 
de deslocamento da população. 
Em 2020, o fluxo de passageiros 
no transporte coletivo chegou 
a cair entre 60% e 80%. E é 
nesse cenário que vimos mo-
bilidades mais sustentáveis e 
individuais ganhando força, 
como a bicicleta. 

Um levantamento da Aliança 
Bike apontou que entre junho e 
julho do ano passado, houve um 
aumento de 118% nas compras 
de bicicletas, em comparação 
com o ano anterior. Uma coisa 
é fato, a necessidade do passa-
geiro mudou e sua maneira de 
interagir com o transporte tam-
bém. As pessoas querem agilida-
de, praticidade e segurança na 
locomoção, e hoje, mais do que 
nunca, as plataformas digitais 
trabalham para isso. 

Esse é o momento para am-
pliar a implantação das soluções 
tecnológicas e potencializar as 
oportunidades para uma mo-
bilidade urbana cada vez mais 
integrada e eficiente. 

(*) - É co-criador e CEO do app Zul+, a 
principal AutoTech da América Latina, 

com mais de 2 milhões de usuários 
em todo o Brasil. 

Qual é a primeira coisa que vem à sua mente ao 
falarmos em futuro da mobilidade?

Futuro da mobilidade: os primeiros 
passos para uma revolução urbana
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Crise cibernética: esteja 
preparado para ela

O número crescente 
e a complexidade dos 
incidentes de segurança 
cibernética levaram 
muitas organizações 
a desenvolver 
procedimentos e 
habilidades para 
gerenciá-los

Isso inclui recursos de resposta 
em tempo real, capacidade 
tecnológica e a formação 

de equipes encarregadas da 
manutenção dos sistemas de 
informação. 

Esses esforços, no entanto, 
são insuficientes quando os as-
pectos gerenciais, as habilidades 
e ferramentas exigidas não são 
considerados, gerando uma si-
tuação fora do controle em que 
a crise se torna grave, afetando 
outras áreas da companhia como 
a financeira, jurídica, além de in-
terferir na reputação da empresa. 

A maioria dos incidentes 
cibernéticos é gerenciada por 
processos de rotina como, por 
exemplo, lidar com infecções 
de malware. Ataques graves, no 
entanto, podem causar danos 
duradouros à capacidade de 
funcionamento e à prestação 
de serviços aos clientes. Esses 
casos requerem, de fato, atenção 
especial. 

Um modelo eficaz que analisa o 
processo de gestão de uma crise 
posiciona o incidente no centro 
e identifica as defesas e con-
troles projetados para evitá-lo. 
Algumas fases do processo são: 
detecção do incidente, análise 
dos fatos, contenção e erradi-
cação. A recuperação pós-crise 
deve incluir uma investigação 
do ocorrido, avaliação das con-
clusões e o aprendizado. 

Para gerir com eficiência uma 
crise é necessário ter a definição 
do que ela é e criar uma lingua-
gem comum e clara, estabele-

cendo regras para gerenciá-la. 
É muito importante determinar 
quem serão os responsáveis 
dentro da organização por essas 
situações, criando um comitê de 
gestão. 

Esse grupo deve ser composto 
por funcionários que conheçam o 
negócio e suas atividades, os sis-
temas tecnológicos e gerenciais e 
ter habilidades como boa comu-
nicação interpessoal, capacidade 
para ouvir os outros, inteligência 
emocional, saber trabalhar em 
equipe e proatividade na tomada 
de decisões. 

Todos os participantes devem 
passar por um treinamento com 
exercícios rotineiros para iden-
tificar incidentes em condições 
tão reais quanto possível. Afinal, 
lidar de forma eficaz com uma 
crise cibernética pode reduzir 
os danos e levar a organização à 
rápida recuperação. 

Além dessas ações, outras 
grandes aliadas no gerenciamen-
to de crises são as ferramentas 
tecnológicas que auxiliam na 
interpretação e análise dos fatos 
relevantes para compreender 
como a situação pode se desen-
volver, além de examinar suas 
ramificações de acordo as ações 
que foram tomadas. 

Durante a crise, o foco deve es-
tar na erradicação do incidente e 
na rápida recuperação dos siste-
mas para volta ao funcionamento 
pré-crise. A análise do motivo 
deve ser feita posteriormente. É 
fundamental que as corporações 
formulem um plano para desen-
volver ferramentas e habilidades 
e configurem um programa orde-
nado de sistemas, treinamentos, 
simulações e exercícios. 

Ações bem arquitetadas serão 
de extrema importância para 
enfrentar uma crise cibernética 
e sair dela com danos mínimos. 

(*) - E especialista em defesa 
cibernética corporativa, militar, 

aeroespacial e CEO da Citadel Brasil. 

Augusto Schmoisman (*)

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

O pretendente: FELIPE HERnAnI RAMOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 13/02/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Pereira Ramos e de Luiza Aparecida 
Ramos. A pretendente: CARLA ROCHA COuTInHO, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Cesar Coutinho e de Marta Aparecida Rocha.

O pretendente: JOãO nOGuEIRA DA ROCHA, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Tabira, PE, data-nascimento: 25/11/1958, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Nogueira da Rocha e de Maria de Jesus Filha da 
Rocha. A pretendente: MARIA LEOnIA SOARES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 15/01/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga da Silva e de Maria das Dores Soares.

O pretendente: WILLy FEITOSA DOS SAnTOS, profissão: leiturista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Edil Feitosa dos Santos e de 
Maria Aparecida da Silva dos Santos. A pretendente: MAyARA VIEIRA ABRuCEzI, 
profissão: telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gercinei Abrucezi e de Mara dos Santos Vieira.

O pretendente: RICARDO SAnTOS SAnCHEz, profissão: oficial de saúde, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1993, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Itamar Sanchez Monteiro e de Darci Santos Sanchez. 
A pretendente: PATRÍCIA BATISTA nASCIMEnTO, profissão: analista de marketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Aparecido do Nascimento e de 
Celia Regina Batista do Nascimento.

O pretendente: JOãO VICTOR GOMES SALzMAnn, profissão: operador de caixa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/07/2001, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hilands Rodrigues Salzmann 
e de Edna Gomes Salzmann. A pretendente: yASMIn ROCHA DE DEuS FEITOSA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
14/06/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Verismar 
de Deus Feitosa e de Helena de Jesus Rocha Feitosa.

O pretendente: RODRIGO GOnÇALVES DE CARVALHO, profissão: analista contábil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1987, residen-
te e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Gonçalves de Carvalho e de Ivone 
Haruyo Oogusuku. A pretendente: MOnICA ROBERTA DA SILVA BEzERRA, profissão: 
contadora, estado civil: solteira, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 10/01/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Bezerra da Silva 
e de Maria do Socorro da Silva Bezerra.

O pretendente: GABRIEL MARIAnO, profissão: repositor, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/2000, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mauricio Mariano e de Sueli Aparecida Raymundo Mariano. A 
pretendente: BEATRIz yEDA REGIS DOS SAnTOS, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Regis dos Santos e de Simone 
Ester Regis dos Santos.

O pretendente: BRunO ALVES DA FOnSECA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Floriano Alves da Fonseca e de Laudeci Alves da 
Silva. A pretendente: TALITA DOS SAnTOS nASCIMEnTO, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 06/11/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Acacio Nascimento e de Cristina 
Bandeira dos Santos Nascimento.

O pretendente: LuCAS ALVES DA FOnSECA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/10/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Floriano Alves da Fonseca e de Laudeci Alves 
da Silva. A pretendente: KAROLAynE DO CARMO RIBEIRO, profissão: atendente 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vilma do 
Carmo Ribeiro.

O pretendente: DAnIEL DE OLIVEIRA ALVES, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tuaní Ramos Alves e de Ester de Oliveira Alves. A 
pretendente: GABRIELA REzEnDE BIGHETTI FERREIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alex Bighetti Ferreira e de Marisa de 
Souza Rezende Silva.

O pretendente: IVOnALDO GOnDIM DA SILVA, profissão: encarregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cascavel, CE, data-nascimento: 17/02/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lauro Raimundo da Silva e de Adésia Gondim da 
Silva. A pretendente: nATALIA RODRIGuES AuGuSTO, profissão: assistente admi-
nistrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 11/05/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Augusto e de 
Maria Luci Alves Rodrigues.

O pretendente: MATHEuS GOMES DO CARMO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Gonçalves do Carmo e de Amélia Ribeiro 
Gomes do Carmo. A pretendente: ALOMA REGInA LIMA DE PInHO, profissão: cirurgiã 
dentista, estado civil: solteira, naturalidade: Manaus, AM, data-nascimento: 28/11/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo de Oliveira Pinho 
e de Cintia Regina Arruda de Lima Pinho.

O pretendente: ALISSOn SAnTOS, profissão: técnico de enfermagem, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Analício Santos e de Terezinha de Jesus Santos. 
A pretendente: LAIS RODRIGuES DE JESuS, profissão: design de interiores, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1993, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Carlos Lopes de Jesus e de Creusilene Maria 
Rodrigues de Jesus.

O pretendente: MAuRO SAnTAnA LIMA, profissão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario dos Santos Lima e de Graciene Vicente de 
Santana. A pretendente: GABRIELLA RODRIGuES DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivonaldo Gondim da Silva e de Natalia 
Rodrigues Augusto.

O pretendente: MATHEuS GOMES CARDOSO, profissão: vendedor varejista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1996, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Ailton Gomes Cardoso e de Nanci Maria da 
Conceiçao do Nascimento. A pretendente: ÉRIKA ALVES RODRIGuES, profissão: 
pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/03/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliane 
Alves Rodrigues.

O pretendente: HEnRIQuE SAnTOS DE OLIVEIRA, profissão: programador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 14/12/1998, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Edimilson Batista de Oliveira e de Cleonice dos 
Santos de Oliveira. A pretendente: KAROLAynE ROSA GOMES, profissão: assistente 
de planejamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido de 
Jesus Gomes e de Heloisa Rosa Gomes.

O pretendente: FILIPE RODRIGuES, profissão: encarregado de almoxarifado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 29/01/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Roberto Rodrigues 
e de Ana Maria da Silva Rodrigues. A pretendente: CIBELE GOnÇALVES DA SILVA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/03/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jacira da Silva Chaves.

O pretendente: THIAGO RAMOS BRAnzAn RAyMunDO, profissão: agente 
geral, estado civil: divorciado, naturalidade: Tupi Paulista, SP, data-nascimento: 
17/06/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Branzan Raymundo e de Selma Maria Ramos Raymundo. A pretendente: zILMA 
nERI, profissão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: Ibirataia, BA, data-
nascimento: 28/12/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Maria de Lourdes Neri.

O pretendente: EDMILTOn PEREIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 30/01/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Pereira da Silva e de Edite 
Ribeiro da Silva. A pretendente: DAnIELA DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cosme Lima da Silva e de Euda 
Maria Oliveira da Silva.

O pretendente: HÉLIO MARCOS MEnDES DE SOuzA, profissão: acabador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Francisco Sá, MG, data-nascimento: 20/09/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Alves de Souza e 
de Almerita Mendes dos Santos. A pretendente: MARIA DA COnCEIÇãO DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 12/10/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eunice 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: ADEMIR PEREIRA DA SILVA, profissão: técnico de informática, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jeronimo José da Silva e de Maria 
Pereira do Nascimento Silva. A pretendente: MIRIAn MAELI SAnTOS, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/01/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Paixão 
dos Santos e de Marina Maria Santos Bispo Paixão.

O pretendente: ROBSOn CESAR LIMA DOS SAnTOS, profissão: fresador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Cesar Lima dos Santos e de Rita 
de Cassia dos Santos. A pretendente: WÉLCA DA COnCEIÇãO SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Neópolis, SE, data-nascimento: 06/02/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Roberto dos Santos 
e de Ivanilde da Conceição Santos.

O pretendente: LuCAS BLAnCO CORREIA DA SILVA, profissão: supervisor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1999, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Carlos Kleber Candido da Silva e de 
Samara Blanco Correia. A pretendente: DÉBORAH SILVA DE ARAuJO, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Erivaldo Silva de Araujo e 
de Valdirene Aparecida Mendes.

O pretendente: MARCOS DOS SAnTOS ROSA, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1989, re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Adeildo Rosa e de Elizabeth dos Santos 
Rosa. A pretendente: SIMOnE FRAnCISCA DE OLIVEIRA nASCIMEnTO, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 15/12/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Crispim Nascimento e de 
Helena Francisca de Oliveira.

O pretendente: ALESOn DA SILVA nunES, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Onesio Ribeiro Nunes e de Maria Marluce da Silva. A 
pretendente: LETÍCIA BATISTA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Realino Batista de Oliveira e de Luiza Aparecida de Oliveira.

O pretendente: MARCELO GOnÇALVES DOS SAnTOS, profissão: servente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1970, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Gonçalves dos Santos e de Estelina 
Senhorinha dos Santos. A pretendente: JOSInEIDE DA COnCEIÇãO SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 13/05/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Pereira da Silva 
e de Rita Maria da Conceição Silva.

O pretendente: DIEGO SILVA DA COSTA, profissão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Bezerra da Costa e de Valéria Aparecida da Silva. 
A pretendente: BRunA MARIA DE ARAuJO, profissão: auxiliar de reposição, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Antonio de Araujo e de Marinalva 
Maria de Araujo.

O pretendente: JOSÉ MáRIO MIGuEL DA SILVA DE PAIVA LIMA, profissão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferreiros, PE, data-nascimento: 06/12/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Luiz de Paiva Lima e 
de Maria José Miguel da Silva. A pretendente: JAQuELInE ALVES SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adailton Santos Costa e 
de Marina Alves Santos Costa.

O pretendente: WASHInGTOn ALVES DO nASCIMEnTO, profissão: motorista de 
ônibus, estado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Souza do Nas-
cimento e de Maria Assunção Terto Alves. A pretendente: SuLIVAn MICHELE DOS 
SAnTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/10/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marcia da Conceição Santos.

O pretendente: AGnALDO MOACIR FERREIRA, profissão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/09/1968, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Amaro Luiz Ferreira e de Carmem Vitória da Silva. A pretendente: 
ROSELAnE DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Contagem, MG, data-nascimento: 12/04/1962, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Corinto dos Santos e de Maria das Dores dos Santos.

O pretendente: FELIPE VIEIRA DA SILVA, profissão: agente de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Ramos da Silva e de Rute Costa 
Vieira Ramos da Silva. A pretendente: DEnISE APARECIDA DA SILVA, profissão: 
vendedora autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
08/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Claudio 
da Silva e de Cleuza da Silva.

O pretendente: MATHEuS RODRIGuES LEME DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/01/1998, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Edson Gomes da Silva e de Andréa Rodrigues 
Leme da Silva. A pretendente: BáRBARA DAnDARA SAnTOS SILVA, profissão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 03/11/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ornildo Florentino da Silva 
e de Cleide Jane dos Santos.

Hoje, felizmente, o 
comércio de usados 
e seminovos atingiu 

o mainstream. E a economia 
não foi a única responsável 
por seu crescimento. Em 
primeiro lugar, o sucesso do 
recomércio se deve ao fato 
de que qualquer pessoa com 
algo de valor pode se trans-
formar em revendedor. 

Em outras palavras, com 
a chegada das plataformas 
digitais, as pessoas têm 
novas oportunidades para 
fazer circular um produto 
que está parado no fundo 
da gaveta e, com isso, ter 
uma renda extra. Já o con-
sumidor de e-commerces de 
usados tem a vantagem de 
comprar produtos duráveis 
de boas marcas por preços 
menores, sem sair de casa 
e com total segurança. Na 
verdade, as transações de 
revenda já estão consolida-
das no mercado brasileiro. 
A diferença agora é que 
elas passaram a ser vistas 
de uma forma diferente 
por consumidores e em-
presários. 

Quem consome está mais 
consciente sobre as virtu-
des de prolongar a vida útil 
de produtos, reciclar, recon-
dicionar, reutilizar e romper 
com a cultura do lixo. Na 
outra ponta, empresas bra-
sileiras estão apostando no 
comércio reverso como um 
caminho para seguir uma 
trajetória mais sustentá-
vel, seguindo os passos de 
empresas pioneiras como 

As pessoas têm oportunidades para fazer circular um produto que está parado no fundo da gaveta 
e, com isso, ter uma renda extra.

Recomércio é modelo de negócio 
sustentável em crescimento

É com otimismo que vejo o recomércio como parte da vida dos brasileiros. Quando cheguei ao Brasil 
em 2014, esse conceito era apenas uma tendência
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a Patagonia, que incentiva 
clientes a consumir menos, 
fabricando produtos du-
radouros e incorporando 
roupas usadas em novos 
produtos.

Esse modelo de negócios 
baseado no reaproveita-
mento de matéria-prima 
se mostrou importante 
durante a pandemia que, 
por sua vez, acelerou certas 
inclinações que já estavam 
em movimento no Brasil, 
ainda que timidamente, 
antes do surto de Coro-
navírus. Exemplo disso é 
o Enjoei, comércio eletrô-
nico baseado no consumo 
colaborativo, cujo número 
de compradores ativos 
disparou 100% no quarto 
trimestre de 2020 em re-
lação ao mesmo período 
de 2019. 

A Estante Virtual, parte 
do ecossistema da Magalu 
desde o ano passado, é 
outro caso de sucesso, 
que chegou a oferecer 
uma economia de até 65% 
na compra de livros esco-

lares e entrega em todo 
o país para pais e alunos 
em busca de descontos na 
pandemia. Em mais um ano 
em que sentimos o impac-
to da Covid-19 em nosso 
cotidiano, esses exemplos 
reforçam a ideia de que as 
soluções do passado não 
estão mais à altura dos 
problemas atuais. Por isso, 
a saída é redesenhar o mo-
delo econômico vigente.

Há um consenso no mun-
do dos negócios sobre 
esse assunto. Um passo 
importante em direção a 
isso é acelerarmos a tran-
sição para uma economia 
circular, o principal instru-
mento para desvincular o 
crescimento econômico do 
uso de recursos naturais 
e do impacto ambiental. 
E eu realmente acredito 
que o recomércio seja um 
caminho promissor para a 
recuperação da prosperi-
dade econômica, capaz de 
promover inovação e com-
petitividade, reduzindo a 
dependência de recursos 

e possibilitando a criação 
de novos empregos. 

A começar pelos nossos 
telefones celulares. De 
acordo com dados do Pro-
grama da ONU para o Meio 
Ambiente, 41 milhões de 
toneladas de smartphones 
são descartados anualmen-
te no mundo e menos de 
16% desses resíduos são 
reciclados. 

Temos aí uma oportuni-
dade única de desenvolver 
uma gestão otimizada dos 
resíduos até 2030 e darmos 
nossa contribuição para o 
consumo e produção sus-
tentáveis. 

Acredito ainda que, como 
empresários, a maior con-
tribuição que podemos dar 
é atuar de forma concreta 
para prolongar o ciclo de 
vida dos produtos e, assim, 
preservar o meio ambiente 
de forma real e mensurável, 
uma orquestração bem-su-
cedida que pode garantir o 
futuro do planeta.

(*) - É COO da Trocafone 
(www.trocafone.com).
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Mineradores urbanos 
- o furto de cobre e o 

seu impacto 
na sociedade

O cobre é um 
metal de grande 
flexibilidade e um 
excelente condutor 
elétrico

Dada essas característi-
cas, ele é amplamente uti-
lizado na indústria e, hoje, 
as empresas de telefonia, 
internet e distribuição de 
energia são algumas das 
principais consumidoras 
desse metal. Para que 
essas empresas levem 
seus serviços até seus 
clientes, são aplicadas 
milhas de cabos distribu-
ídos por toda parte, prin-
cipalmente em grandes 
centros urbanos, seja de 
forma aérea, com o uso 
de postes ou por galerias 
subterrâneas. 

Com tantas possibilida-
des para uso do cobre, nos 
últimos anos aumentou 
o número de casos de 
furto de cabos nos gran-
des centros urbanos. Um 
levantamento feito pelo 
Sindicato das Empresas 
de Telecomunicações 
divulgado em 2019 apon-
tou que quatro milhões 
de metros de cabos de 
cobre foram furtados no 
Rio de Janeiro, gerando 
um prejuízo estimado em 
R$ 700 milhões por ano. 

Além disso, temos um 
custo indireto com um 
altíssimo número de clien-
tes impactados. Dentre 
eles, temos hospitais, 
delegacias, comércios e 
delivery, o que gera um 
grande impacto social 
com o prejuízo desses 
serviços essenciais que 
são acometidos. E não 
podemos esquecer tam-
bém da pessoa física, que, 
em tempos de pandemia, 
trabalha em home office. 
Todo esse impacto finan-
ceiro e social é elevado por 
essa “indústria paralela” 
de mineração do cobre. 

Na maior parte dos ca-
sos, os furtos de cabos são 
realizados por pessoas em 
situação de rua e depen-
dentes químicos, gerando 
a carga necessária para a 
manutenção do vício. Essa 
é a primeira camada na 
pirâmide de atores envol-
vidos nesse crime e a atu-
ação da polícia prendendo 
essas pessoas não gera o 
resultado esperado, pois 
trata-se de um crime de 
menor potencial ofensivo 
e a volta dessas pessoas 
para as ruas é quase que 
imediata. Fato é que o fur-
to só ocorre porque tem 
quem compra o material 
roubado. 

Na segunda camada da 
pirâmide temos os recep-
tores, que na maioria são 
sucatas de pequeno porte, 
normalmente instaladas 
em áreas carentes e do-
minadas pelo tráfico de 
drogas ou por milícias. 
Nesses locais, o material, 
já decapado e queimado 
pelos atores da primeira 
camada da pirâmide, é 
revendido para sucatas de 
maior porte ou diretamen-
te para as grandes usinas. 
No topo dessa pirâmide 
estão as grandes usinas 
de cobre. 

Nessa camada é quase 
impossível a rastreabilida-

de da origem da matéria 
prima, que é triturada e 
reprocessada para entrar 
novamente no mercado, 
inclusive voltando para as 
empresas nascidas do rou-
bo. O combate a esse tipo 
de crime pela segurança 
pública deve se concen-
trar nos receptores, pois já 
está provado que a prisão 
dos executores dos furtos 
é como enxugar gelo. 

Ações de inteligência 
para chegar aos recep-
tores e a execução de 
penalidades mais rígidas 
são os caminhos para a 
diminuição dessa moda-
lidade de crime. Entre-
tanto, a participação das 
empresas impactadas é 
fundamental, realizando 
o registro das ocorrên-
cias para o levantamento 
de dados, como locais e 
horários de maior incidên-
cia. Além disso, é preciso 
garantir a identificação do 
cabo para caracterização 
do crime de furto ou re-
cepção. 

Também é importante 
o envolvimento de outros 
órgãos públicos, como o 
Ministério do Trabalho e 
os órgãos de fiscalização e 
proteção ambiental, pois 
as sucatas não só com-
pram cobre de procedên-
cia ilícita, como exploram 
o trabalho semelhante ao 
escravo, com ambientes 
laborativos insalubres e 
jornadas de trabalho ex-
ploratórias. 

Isso sem contar os di-
versos crimes ambientais, 
como o descarte inapro-
priados de equipamentos 
orgânicas e de alta degra-
dação ambiental. 

Em paralelo, as em-
presas vítimas precisam 
adotar medidas para di-
minuir seus índices de 
furto. Nos últimos anos, 
as empresas de telefonia 
iniciaram um trabalho de 
descomissionamento das 
estruturas que utilizam os 
cabos de cobre e os cabos 
metálicos derivados subs-
tituindo por fibra óptica, 
material que não tem valor 
comercial. 

Contudo, esse trabalho 
leva tempo para atingir um 
nível ideal a ponto de gerar 
resultados nos índices fu-
turos. Outro ponto impor-
tante é que, comumente, 
os cabos de fibra óptica 
são confundidos com ca-
bos metálicos e acabam 
sendo vandalizados, ainda 
gerando impacto para os 
clientes dessas empresas. 
É fato que as empresas 
impactadas por esse tipo 
de crime precisam adotar 
medidas para mitigação 
desse tipo de risco e so-
zinhas as chances de su-
cesso diminuem bastante. 

A ajuda de empresas 
especializadas em se-
gurança permite que 
novas soluções sejam 
encontradas e implanta-
das, gerando resultados 
efetivos e evitando o ris-
co de investimentos em 
ações equivocadas que 
não tenham o resultado 
esperado. 

(*) - É consultor sênior de segurança 
empresarial na ICTS Security, 
empresa israelense que atua 

com consultoria de 
operações em segurança 

(www.ictssecurity.com.br). 

André Ferreira (*)

9www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 06 de maio de 2021

A Fundação Dom Cabral, 
apresenta, em parceria 
com a Grant Thornton 

Brasil e a Em Lyon Business 
School, o resultado da segun-
da edição da pesquisa ‘Novas 
Formas de Trabalhar: as ade-
quações ao home office em 
tempos de crise’, que procurou 
identificar como as pessoas e as 
organizações estão buscando a 
adaptação e o equilíbrio entre 
trabalho e questões relaciona-
das à preservação da qualidade 
de vida e da saúde mental.

Passado um ano do início 
das restrições de contato 
social por conta do Corona-
vírus, nota-se um aumento na 
percepção de que a produti-
vidade no trabalho remoto 
é maior do que no trabalho 
presencial. Mais de 58% dos 
respondentes da pesquisa 
afirmaram ser mais produ-
tivos ou significativamente 
mais produtivos em home 
office. Em 2020, esse índice 
ficou em torno de 44%. Ainda 
nesta questão, considerando 
somente a opção “significa-
tivamente mais produtivo”, 
as mulheres tiveram uma 
proporção de respostas de 
29,1% contra 18,1% entre 
os homens.

Outro dado relevante diz 
respeito aos diversos cargos 
hierárquicos. Entre profissio-
nais em postos de gerência 
e/ou liderança, apenas 13% 
das respostas apontam para 
patamares menores ou sig-
nificativamente menores de 
produtividade no trabalho 
remoto. Entre profissionais 

O senso positivo de produtividade nem sempre está alinhado à 
percepção de equilíbrio e bem-estar do colaborador.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Aumenta a produtividade 
entre profissionais no trabalho 

remoto, mas há restrições
Passado um ano do início das restrições de contato social por conta do Coronavírus, nota-se um 
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de alguns receios e como a 
percepção sobre o aumento 
da produtividade no trabalho 
remoto mostra seu custo, 
quando o assunto é equilíbrio 
e bem-estar. Os comentários 
dos respondentes apontam 
para um esgotamento mental 
que envolve tanto a situação 
crítica própria da pandemia 
quanto os desafios menciona-
dos anteriormente. Por isso, 
não podemos nos deixar se-
duzir pela alta produtividade. 
Faz-se necessários ajustes 
nos três níveis: organiza-
ção, equipes e indivíduos”, 
conclui.

“Esta pesquisa nos traz 
informações muito impor-
tantes sobre quais pontos 
devem passar a ser foco 
de atenção nas relações de 
trabalho a partir de agora, 
principalmente por parte 
das lideranças empresariais. 
A experiência acumulada ao 
longo de um ano de trabalho 
remoto por conta da pande-
mia, com todo o processo de 
mudança ao qual a cultura or-
ganizacional foi submetida, 
precisa ser canalizada para a 
preservação do bem-estar na 
gestão do capital humano, a 
fim de manter o engajamento 
das pessoas com relação aos 
resultados da organização”, 
avalia Ronaldo Loyola, sócio 
da área de Capital Humano, 
da Grant Thornton Brasil.

Fontes e outras informa-
ções: (www.fdc.org.br) e 
(www.grantthornton.com.
br).

de nível hierárquico mais ele-
vado, essa proporção atingiu 
22,4%.

Com relação aos desafios do 
trabalho remoto, a pesquisa 
revela que o senso positivo de 
produtividade nem sempre 
está alinhado à percepção 
de equilíbrio e bem-estar do 
colaborador. Entre as opções 
oferecidas aos pesquisados, 
para identificar os principais 
obstáculos do home office, as 
três que mais se destacaram 
foram “maior volume de horas 
trabalhadas”, apontado por 
24%; “dificuldade de rela-
cionamento” e “dificuldade 
de comunicação”, ambas 
com 16%. Para 14% dos 
respondentes, o “equilíbrio 
com demandas pessoais” é 
também uma das questões 
presentes.

A pesquisa buscou saber 
ainda quais os receios quanto 
à continuidade do trabalho 
remoto. Para 20,6% o maior 
deles é a perda de convívio 
social, seguida de maior 
carga de trabalho no modelo 

remoto (15,5%) e piora de 
comportamento por ausên-
cia de convívio (13,5%). Ou 
seja, teme-se pela continua-
ção de uma carga de trabalho 
elevada que cause ou reflita 
a dificuldade de equilibrar 
vida pessoal e profissional. 
Além disso, a continuidade 
da situação que impõe o 
trabalho remoto faz com que 
a perda do convívio, e seus 
consequentes prejuízos, 
perdure.

“Na primeira edição da 
pesquisa, no início da pan-
demia em 2020, foi possível 
concluir que os entrevistados 
percebiam a experiência 
do trabalho remoto como 
positiva, mas já existia uma 
preocupação com relação à 
administração das tarefas 
de trabalho e das de ordem 
pessoal, tanto do ponto de 
vista organizacional quanto 
de relacionamento com as 
pessoas”, lembra Fabian Sa-
lum, professor da Fundação 
Dom Cabral. 

“Depois de um ano, cons-

Carlos Eduardo Sedeh (*)
 
A fibra óptica, base para o 5G e o melhor 

meio físico para suportar as novas tecnologias 
emergentes, se tornou o centro de uma rele-
vante mudança no modelo de negócios das 
empresas de telecomunicações. 

Aproveitando o momento de alta liquidez 
em todo o mercado mundial, elas iniciaram 
seu processo de carve-out, que consiste em 
separar as redes e infraestruturas de fibra 
óptica das companhias que prestam serviços 
de telecom, para fazer capitalizações diferen-
tes, com objetivo de monetizar esses ativos e 
reduzir seu endividamento. 

O movimento de desassociar os ativos non-
core começou com as infraestruturas de torres 
(ERBs), que foram vendidas para empresas 
“torreiras”, responsáveis pela administração 
e operação desses ativos, passando pelos data 
centers e agora está no segmento das redes 
de fibra. O modelo chamado de InfraCo, já 
acontece de forma madura em outros mer-
cados, como EUA, Europa e Ásia. 

Por aqui, há uma característica peculiar, 

que colaborou com o design desse cenário 
dos negócios. Com a privatização, em 1997, 
as incumbentes herdaram toda a estrutura 
legada de rede existente, como fibra, dutos 
e cobre. Então, por falta de melhor opção, 
passaram a ser donas de ativos non-core 
(incluindo terrenos, edifícios, entre muitos 
outros), além do core, que é a prestação 
do serviço em si. Agora, seguimos para um 
modelo mais parecido com o internacional. 

Entendo que faz muito mais sentido uma 
empresa de infraestrutura explorar de forma 
dedicada esses ativos. O retorno do capital 
empregado é diferente na comparação com 
uma operação de serviços, no que diz respeito 
a taxas e riscos envolvidos Hoje, as empresas 
usam as redes para prestar serviços aos seus 
clientes e até comercializam para terceiros, 
mas isso se transforma marginalmente em 
valor para os acionistas. 

Com uma abordagem financeira, é muito 
benéfico separar as companhias entre serviços 
e infraestrutura, o que proporciona, inclusive, 
a atração de investidores diferentes para 
desalavancar a companhia. Para se ter uma 

ideia, empresas de telecom focadas em servi-
ços, valem em média de 5 a 6 vezes o Ebitda 
- lucro antes da depreciação, pagamento de 
impostos, amortização e juros. 

Já as organizações de infraestrutura, não 
raro, chegam a valer até 20 vezes o Ebitda. 
Por isso, esse desenho societário deve ser 
considerado como uma opção. O cenário 
parece bastante promissor, mas é preciso 
lembrar que para a InfraCo ser um negócio 
efetivo e real, é necessário que essas redes 
sejam neutras, ou seja, que a companhia de 
infraestrutura possa oferecer as mesmas 
condições de prazo e preço a qualquer outra 
empresa, de forma isonômica. 

Bem como, que não dependam quase 
que integralmente das receitas dos serviços 
que prestam à empresa de telecom de onde 
vieram. Assim, serão grandes as chances de 
sucesso como um negócio autônomo. 

(*) - É CEO da Megatelecom, empresa que 
oferece serviços personalizados na área de 

telecomunicações e Vice-presidente Executivo da 
Telcomp (Associação Brasileira das Prestadoras de 

Serviços de Telecomunicações Competitivas).

As “teles” criam empresas 
diferentes para suas infraestruturas de fibra




