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A pandemia intensificou os serviços online, o estudo a distância e o 
trabalho em home office. Com isso, acelerou também a transformação 
digital no Brasil. Na opinião de Adriano Filadoro, CEO da Online 
Data Cloud, o Brasil - que caminhava a passos lentos em termos de 
investimentos tecnológicos - está reagindo positivamente, mesmo 
em um momento de tantas incertezas e adversidades na economia 
nacional.  

Cinco dicas para 'mergulhar' de vez na 
transformação digitalA incrível capacidade de adaptação do ser humano nos diferenciou 

de tantas outras espécies e nos fez dominar o mundo. Porém, até a 
capacidade de adaptação do ser humano tem seus limites. No mundo 
da Lei de Moore, onde a tecnologia evolui exponencialmente e as di-
nâmicas do mercado mudam em um piscar de olhos, o homo sapiens 
tem tido esta habilidade posta à prova. Temos visto isso em diversas 
áreas da sociedade, nas questões relacionadas à privacidade, fake 
news e impacto das tecnologias na democracia.   

Liderança empresarial do futuro

Empresas realmente centradas no cliente avançam sem cessar. São 
organizações que escutam a voz do cliente e reinventam processos para, 
de maneira holística e sem silos, antecipar e resolver as demandas de 
seu público-alvo. Neste grupo encontram-se gigantes como Sephora, 
Lego e Airbnb, entre outras empresas que se diferenciam em suas 
verticais. A soma de uma massiva digitalização com a necessidade 
de escutar o cliente de forma individualizada está acelerando essa 
seleção natural.  

Integrar Customer e Employee Experience faz os 
lucros se multiplicarem e a produtividade também

Imagem de intographics por Pixabay

Negócios em Pauta

Pep Guardiola e o futuro eletrificado 
Assim como sua paixão pelo trabalho no campo de futebol, Pep 

Guardiola – técnico do Manchester City F.C., proprietário de um Nissan 
LEAF e embaixador global da Nissan – revela seu entusiasmo e expec-
tativa pela revolução dos veículos elétricos, descrevendo a emoção 
única e o sentimento de orgulho proporcionado pela mobilidade com 
zero emissões. Desde que deu o pontapé inicial em sua própria jornada 
com um veículo elétrico há três anos, Pep adotou totalmente o mundo 
da condução eletrificada. Depois de ter experimentado a inovadora 
combinação de potência sustentável e emoção oferecida pelo LEAF, 
Pep descobriu como a eletromobilidade apresenta uma imagem positi-
va para a condução que respeita o meio ambiente, hoje e no futuro. O 
técnico do Manchester City F.C. acredita num futuro mais sustentável 
com seu Nissan LEAF e como sua paixão pela inovação dentro e fora 
dos campos de futebol influenciou sua decisão de dirigir um veículo 
elétrico e manter um estilo de vida consciente sobre o futuro.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: brazil.nissannews.com/reprodução

News@TI

TIBCO Analytics Forum 2021 traz experiência 
totalmente digital

@A TIBCO Software, líder global em dados corporativos, capacita 
seus clientes a se conectar, unificar e prever com segurança os 

resultados dos negócios, resolvendo os desafios mais complexos do 
mundo baseados em dados. A TIBCO anuncia uma agenda recheada 
para o TIBCO Analytics Forum (TAF) 2021, uma experiência interativa 
de dois dias e totalmente digital. O evento acontecerá nos dias 25 e 
26 de maio e terá como foco as últimas inovações em gerenciamento 
de dados, visual analytics, ciência de dados e streaming analytics em 
setores como energia, saúde, indústria, bens de consumo e transporte 
(https://www.tibco.com/).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.tibco.com/

Uma pesquisa com líderes 
empresariais indicou a mobilidade de 
carreira como um tema em ascensão 
dentro de RHs no Brasil e no mundo.

O estudo “Mobilidade de carreira: a 
estratégia para crescer”, realizado 

pela consultoria RedThread Research em 
parceria com a plataforma de upskilling 
Degreed, identificou as cinco principais 
tendências que devem guiar as estratégias 
de líderes e gerentes nos próximos anos 
para aumentar a retenção de talento, man-
ter a competitividade e se preparar para 
as mudanças de seus setores.

 
A pandemia evidenciou as carências asso-

ciadas a alguns dos maiores desafios da área 
de Recursos Humanos. Por conta da crise 
sanitária, empresas mundo afora tiveram 
de reformular estratégias, reavaliando suas 
estruturas de apoio e como seus funcionários 
se movimentam por elas. Com isso, cada vez 
mais, os líderes vêm entendendo o poder 
da mobilidade de carreira. 

Segundo os líderes ouvidos pela pesquisa, 
ainda faltam processos que guiem e condu-
zam a implementação de políticas de mo-
bilidade de carreira que, ao mesmo tempo, 
equilibrem as necessidades de funcionários 
e da empresa. O estudo identificou também 
um enorme crescimento na área de mobili-
dade profissional, tanto pela presença nas 
agendas dos líderes, quanto nas soluções 
técnicas oferecidas no mercado. 

Cinco tendências em mobilidade foram 
identificadas:

 
1.   Mais experimentação. As organi-

zações já evoluíram muito desde o tempo 
em que as abordagens tradicionais eram 
aplicadas para qualquer necessidade. Elas 
vêm adotando novos procedimentos, nem 
que seja “só para experimentar”.

2.   Falar sobre igualdade de con-
dições. Provavelmente devido às suas 

As principais tendências em mobilidade 
de carreira para próximos anos

Como a pesquisa 
estratégica pode 
salvar o seu 
negócio na 
prática?

Yuri Lazaro de Oliveira Cunha

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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    Leia na página 6

AgENTEs DE RECOMENDAçãO

origens, as organizações costumavam 
reservar a mobilidade profissional para 
colaboradores com alto potencial e/ou 
para aqueles vistos como futuros líderes. 
Muitos líderes falaram sobre mobilidade 
profissional como uma forma de resolver 
questões de diversidade, inclusão, equi-
dade e pertencimento, disponibilizando 
oportunidades para mais pessoas.

3.   Mais oportunidades para os cola-
boradores. Conforme as organizações vão 
se afastando dos planos de carreira rígidos 
que atendem apenas aos próprios interesses, 
as oportunidades para os colaboradores se 
ampliam e eles podem criar a carreira que 
quiserem, mesmo que seja completamente 
diferente das escolhas de outras pessoas.

4.   Mais dados, decisões melhores. É 
difícil discutir mobilidade profissional sem 
falar de habilidades. As organizações estão 
analisando como entender as capacidades 
dos colaboradores por sua experiência e 
habilidades e como usar essas informações 
para tomar as melhores decisões sobre 
talentos e mobilidade.

5.   Tecnologias facilitadoras. No 
passado, a mobilidade era basicamente 
manual e dependia das impressões dos 
gerentes e da proatividade dos colabora-
dores. Agora, a tecnologia trouxe uma série 
de facilidades. A pesquisa constatou um 

aumento no número e na sofisticação de 
tecnologias que tornam as oportunidades 
mais transparentes; ajudam os colabora-
dores a planejar suas carreiras; combinam 
dados e informações para ajudar os líderes 
a tomar decisões melhores; e oferecem 
trabalho em meio período ou temporário 
internamente aos colaboradores.

 
Para Débora Mioranzza, Vice-presidente 

para a América Latina e Caribe da Degreed, 
ao pensar em estratégias de mobilidade, 
muitos líderes ainda se perguntam por 
onde começar. “O primeiro passo na hora 
de pensar em uma estratégia de mobilidade 
de carreira é fazer uma análise compreen-
siva das habilidades em sua empresa para, 
assim, facilitar a conexão entre funcioná-
rios qualificados e oportunidades internas 
disponíveis”. Segundo ela, a questão da 
mobilidade está evoluindo dentro de em-
presas para oferecer ainda mais liberdade 
e oportunidades — tanto aos funcionários, 
como às próprias organizações. 

“Já há algum tempo, temos observado 
que as empresas que conseguem mobilizar 
seu quadro de talentos rapidamente, para 
aproveitar novas oportunidades, têm uma 
chance maior de superar seus concorren-
tes, além de aumentar índices de retenção e 
participação e de melhorar o planejamento 
de sucessão”. - Fonte e outras informações: 
(https://degreed.com/).

Maio Amarelo
O Movimento Maio Amarelo, com a 

campanha “Nós somos trânsito”, chama 
a atenção da sociedade para o alto índice 
vítimas fatais e feridos no trânsito em 
todo o mundo, entre elas crianças de 
0 a 14 anos. O mês de prevenção foi 
criado pelo Observatório Nacional de 
Segurança Viária e tem o apoio da ONU. 
A intenção é discutir a segurança viária 
e conscientizar a população sobre os 
riscos e responsabilidades individuais 
do condutor no trânsito. Ações do Maio 
Amarelo acontecem em todos os estados 
do brasileiros e em outros 26 países.
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/integrar-customer-e-employee-experience-faz-os-lucros-se-multiplicarem-e-a-produtividade-tambem/
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OpiniãO
O desafio do crescimento 

passa pelo desafio do 
investimento

Com as esperanças 
renovadas, 
especialmente pela 
possibilidade mais 
presente da vacinação.

Precisamos sensibilizar os 
nossos dirigentes para  
que adotem políticas 

públicas que favoreçam o cresci-
mento do país e a eliminação do 
desemprego,  por uma questão 
social e uma questão econômica, 
de fortalecimento do mercado 
interno.

Comumente referidas no plu-
ral, políticas públicas, são a soma 
das atividades dos governos, que 
agem diretamente ou através de 
delegação, e que influenciam a 
vida dos cidadãos. 

De uma forma ainda mais 
abrangente, pode-se considerar 
as Políticas Públicas como "o que 
o governo escolhe fazer ou não 
fazer” e que no caso,  podem 
mudar a vida do país. O desafio 
do crescimento passa pelo desa-
fio do investimento. Precisamos 
portanto, de políticas públicas 
que favoreçam o crescimento 
do país.

Não há outra saída. O setor 
de máquinas, por sua vez, vive 
um momento de crescimento, 
ainda que possamos considerar 
que esse crescimento se dá em 
base de números muito baixos, 
ainda assim, o setor cresce.

Enquanto em 2020 sofremos 
um processo de readequação, 
com a pandemia acelerando o 
processo de transformação no 
padrão de produção (novas 
tecnologias, inovação, regula-
ção, modelo de negócio...) e 
alterando o funcionamento da 
sociedade, com  isolamento 
social, fechamento de fronteira 
e  consumo eletrônico, nossas 
pesquisas indicaram em janeiro 
bons índices de crescimento, 
fazendo com que começásse-
mos 2021 com as esperanças 
renovadas, especialmente pela 
possibilidade mais presente da 
vacinação.

As vendas da indústria brasi-
leira de máquinas e equipamen-
tos totalizaram no mês de janeiro 
R$ 12,5 bilhões, resultado 38,5% 
superior ao registrado no mesmo 
mês de 2020, e o melhor para 
um mês de janeiro desde 2015, 
quando o setor havia faturado 
R$ 13,2 bilhões. Da receita 
total de R$ 12,5 bilhões, R$ 9,6 
bilhões foram de vendas para o 
mercado interno brasileiro, re-
sultado 50,8% superior a janeiro 
de 2020. Dentre os segmentos 
que sinalizaram aumento nas 
vendas, destaque para máqui-
nas agrícolas com avanço nas 
empresas de todos os portes. 

Outro segmento que tem 
colaborado para a alta das ven-
das internas é máquinas para 
infraestrutura, incentivado, em 
grande medida, pelo andamento 
do Programa de Parcerias de 
Investimento (PPP). De outro 
lado, o cenário internacional 
também está oferecendo boas 
alternativas, especialmente 
pelo pacote fiscal anunciado 
pelos EUA, que certamente terá 
impactos positivos para o nosso 
setor, na medida em que 10% do 
nosso setor é representado pela 
economia americana.

Os impactos desse pacote 
certamente serão sentidos em 
toda a economia mundial, o que 
certamente gera expectativas 
otimistas , principalmente quan-
do levamos em consideração a 
moderação que temos observa-
do no cenário geopolítico. Soma-
-se a essa perspectiva otimista, 
a recuperação consistente da 
China e uma menor aversão 
ao risco. O que traz um certo 
alento ao setor, uma vez que 
em 2020, o cenário nacional na 
chegada da pandemia trouxe 
um aumento de desemprego e 
do endividamento. 

Em 2021, no entanto, vivemos 
uma realidade de preocupações 

com a recuperação sustentada, 
levando em conta o timing da 
vacinação e as dificuldades fis-
cais, que se constituem em uma 
grande problema para o país. 
Primeiro porque não existe a 
PEC da Calamidade e o governo 
está limitado a 44 bilhões de 
reais, menos de 5% do que foi 
gasto do ano passado que foi 
autorizado pela PEC 86, então 
vai haver dificuldade porque 
vai haver uma quantidade de 
recursos muito menor do que 
no ano passado.

Dessa forma, o momento que 
vivemos exige que as políticas 
públicas sejam políticas estimu-
lativas com a possibilidade de 
mudança da política monetária. 
E é exatamente nesse momen-
to que estamos vivendo, que 
destacamos a importância dos 
investimentos e da reorganiza-
ção da economia a partir de uma 
indústria moderna e desenvolvi-
da para criar novos empregos e 
alavancar serviços sofisticados. 
Para isso, precisamos de inves-
timentos no Brasil. 

O nosso baixo patamar da taxa 
de investimento compromete a 
produtividade, limita a competi-
tividade e retarda o crescimento 
econômico. Os investimentos 
possuem a capacidade de reor-
ganizar a economia brasileira, 
lembrando que somente atra-
vés de investimentos o Brasil 
vai criar novos empregos. E o 
investimento no Brasil está tra-
vado como nunca na história do 
país. Se analisarmos  os últimos 
30 anos, a média dos investi-
mentos no Brasil foi de 18% do 
PIB, o que  é muito pouco, se 
considerarmos a média mundial 
de países pobres e emergentes 
que é de 24% do PIB. 

E de acordo com vários 
economistas, para que o Brasil 
tenha um crescimento susten-
tável acima de 3% ao ano do 
PIB precisa ter uma taxa de 
investimentos acima de 24% 
do PIB. Esse é o nosso grande 
desafio, uma vez que  a média 
dos últimos 30 anos foi de 18% 
do PIB., enquanto que após 
2015 até 2020 a nossa taxa de 
investimentos está na ordem 
de 15% do PIB, o que é inima-
ginável num país como o Brasil. 
Essa taxa é tão baixa que ela não 
repõe a depreciação dos ativos 
do Brasil. Isso é uma demonstra-
ção inequívoca de que o Brasil 
está sendo sucateado, porque 
não está conseguindo repor os 
ativos existentes. 

Então esse é o grande desafio 
do Brasil, já que todos sabemos 
que sem investimentos o Brasil 
não vai voltar a crescer e a ter 
produtividade. A falta de investi-
mentos, além de  comprometer a 
nossa produtividade, vai limitar 
a nossa competitividade e vai 
retardar o nosso crescimento 
econômico, então  considera-
mos esse o grande desafio para 
a criação de políticas públicas, 
além da necessidade de  inves-
timentos públicos também. Na 
infraestrutura mundial, a média 
dos investimentos públicos 4,5% 
é feito pelos estados. 

No Brasil não é diferente. Se 
analisarmos  a nossa média his-
tória, na infraestrutura brasileira 
sempre foi aplicado em torno de 
4,5% do nosso PIB. No entanto, 
isso caiu para  1,5% do PIB, por-
que os estados, municípios e a 
união não têm espaço fiscal para 
fazer investimentos. Então esse 
é um grande desafio: como in-
vestir em infraestrutura? Acre-
ditamos que com a aprovação 
de projetos que tragam maior 
segurança jurídica, previsibili-
dade regulatória e aprovação de 
marcos regulatórios isso talvez 
seja possível, ou seja, talvez o 
desafio do crescimento a partir 
de políticas públicas que favo-
reçam o investimento possa se 
tornar uma realidade.

 
(*) - É administrador de empresa, 

empresário e presidente do Conselho 
de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

mais informações na página de carreiras da Padtec (https://jobs.
kenoby.com/padtec).

17 vagas para trabalho remoto 
e híbrido em tecnologia

@OA Franq Openbank, plataforma digital que tem auxiliado 
milhares de bancários – chamados de Personal Bankers - a 

atuarem de forma autônoma no mercado, está em franca expansão 
e possui 17 vagas na área de tecnologia para talentos que desejem 
participar da revolução do open banking, integrando produtos e ser-
viços de bancos e fintechs ao seu marketplace. As vagas disponíveis 
são para trabalho remoto, híbrido e presencial, de acordo com a 
posição e contam com benefícios como contratação CLT, seguro de 
vida, seguro de saúde, vale-alimentação e vale-transporte (https://
www.franq.com.br/vagas).

Busca-se profissionais com ambição 
empreendedora para time de inovação

@A Padtec criou o programa batizado de Movimento Inovação, 
que tem como objetivo identificar, em parceria com suas equi-

pes de trabalho, formas inovadoras e criativas de impulsionar seus 
negócios e criar novas startups, dentro e fora das suas principais 
áreas de atuação. O primeiro desafio da equipe será colocar em 
prática uma oportunidade de negócios identificada pela empresa, 
por intermédio de um programa de ideias do Movimento Inovação, 
visando estimular sua unidade de negócios de serviços para redes 
de telecomunicações.  As oportunidades de trabalho destinam-se 
à atuação tanto na sede da empresa, em Campinas (interior de 
São Paulo), como em seus escritórios comerciais nacionais – em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza – e internacionais, 
localizados na Argentina, Colômbia, Chile e Estados Unidos. Os 
interessados em participar dos processos de seleção podem obter 

Impulsionado pelas restrições de abertura de 
pontos de venda físicos durante a pandemia, 
o comércio eletrônico brasileiro bateu recorde 
de crescimento. As vendas digitais no Brasil 
em 2020 foram 73,88% maiores do que no ano 
anterior, segundo o Comitê de Métricas da Câ-
mara Brasileira da Economia Digital. Esse novo 
panorama econômico também impulsionou o 
setor de Serviços, em especial as categorias de 
Transporte, armazenagem e correio, que repre-
sentam 12,5% do percentual deste segmento.

A forte digitalização neste novo cenário deve 
permanecer no pós-pandemia e desafia muitas 
empresas na adequação de processos. Mais 
do que nunca, distribuição e logística ganham 
destaque, e é necessário implantar processos 
e tecnologias que garantam a agilidade e con-
fiabilidade na rotina de entregas. Afinal, além 
do crescimento exponencial da necessidade 
de entregas a domicílio – o chamado last mile, 
quando a empresa finaliza a distribuição ao 
consumidor final, há a necessidade de controle 
de custos através de uma visibilidade confiável 
no processo de entregas.

Em um país de dimensões continentais, 
onde apenas 14% da malha viária é pavi-
mentada, segundo a Confederação Nacional 

Crescimento e lucratividade da logística dependem de automação na distribuição
dos Transportes, soma-se ainda o aumento 
do preço de insumos – somente o diesel teve 
aumento de 17% no preço do litro entre maio 
e novembro de 2020 – e temos uma conta 
desafiadora para a logística.

É neste contexto que a roteirização se faz 
presente e torna-se não só um atrativo, mas um 
processo fundamental para as empresas. Orga-
nizar as rotas através da digitalização, levando 
em consideração mapas atualizados das vias de 
circulação, o volume e tipo de produtos a serem 
entregues, prazos e restrições dos pedidos é 
o único caminho para a lucratividade da área 
de distribuição.

A roteirização é um dos fatores cruciais 
para o sucesso da logística 4.o porque permi-
te ao gestor ter controle sobre a organização 
do processo de entregas. Um mapeamento 
otimizado evita, por exemplo, que a frota 
realize rotas sobrepostas, que resultam 
em custos desnecessários para a logística. 
Também otimiza o trabalho do motorista, que 
pode realizar mais entregas próximas dentro 
do seu horário de expediente, deslocando-se 
com inteligência e planejamento.

Há ainda o quesito segurança, que precisa ser 
observado com atenção pelas empresas: em 2020 

foram registrados mais de 14 mil roubos de car-
gas. A roteirização automatizada proporciona a 
possibilidade de personalização de determinados 
fatores que contribuem para a segurança das 
equipes. Há, por exemplo, a possibilidade de 
configuração para se evitar a passagem em um 
determinado raio durante certos horários e 
desconsiderar rotas em vias não seguras.

Tudo isso através de um mapeamento que 
une inteligência de dados, reduzindo o tempo 
de trabalho operacional da equipe no back 
office, que pode se dedicar aos cuidados com 
o maior ativo que uma empresa pode ter: o 
cliente. E consumidor que recebe seu pedi-
do em dia e nas condições previstas tende a 
retomar a compra com a marca que garantiu 
um bom serviço.

Roteirizar é, portanto, uma prática alinhada 
à logística 4.0 que tornou-se estratégica para 
o sucesso dos negócios e o crescimento das 
oportunidades de entregas.

(Fonte: Gilson Chequeto é co-fundador e CEO 
da Lincros, empresa especializada em soluções 

para gestão logística. Graduado em Ciências 
da Computação, é membro do Movimento de 

Transformação Logística, que visa alinhar boas 
práticas para a eficiência operacional do setor).

Advogado orienta como se prevenir 
do golpe do WhatsApp duplicado

Sergio Vieira, especialista em crimes virtuais, diz que os golpistas usam tons de familiaridade durante a conversa 
para cativar a vítima e cometer o estelionato virtual

O WhatsApp é um bom aplicativo de 
troca de informações rápidas entre os 
usuários, mas existem golpistas que 

estão se aproveitando da ferramenta para 
praticar crimes. Em 2020, por exemplo, foi 
comum a propagação de falsas notícias sobre 
o Coronavírus, golpes envolvendo o Auxílio 
Emergencial, além do compartilhamento de 
phishing (vírus, spam) e contas clonadas.

Todas essas fraudes podem continuar 
sendo exploradas neste ano e junta-se a elas 
uma nova prática descoberta pela Polícia 
Civil de cada estado, a de que o Whatsapp de 
alguns usuários vêm sendo duplicados. Nessa 
estratégia, o criminoso consegue se passar 
por alguém próximo da vítima, seja parente 
ou amigo, pois usa a mesma foto de perfil e 
o mesmo nome, mas o número é diferente.

E para enganar fica fácil, porque, além 
de ter as mesmas características, o golpista 
inventa uma história para justificar a troca 
de número e pede depósitos em dinheiro.

Para nos explicar sobre esse crime e dar 
dicas de como se prevenir, convidamos 
o advogado Sergio Rodrigo Russo Vieira, 
sócio-diretor do escritório Nelson Wilians 
Advogados, em Manaus, que também é es-
pecializado em crimes virtuais. Ele começa 
dizendo que é preciso ficar atento desde a 
primeira mensagem.

"A conversa, geralmente, se inicia com um 
tom de familiaridade, 'oi, amigo', 'benção, 
mãe', e por aí vai. Esse tom diminui uma 
barreira, mas é importante ficar atento nas 
próximas mensagens e observar a escrita. 
É comum que erros ortográficos sejam 
cometidos em conversas informais, mas 
se estiverem repetitivos é um sinal para se 
prestar atenção", alerta o advogado.

Outras estratégias que o especialista pon-
dera, e que podem ser usadas pela vítima, é 
solicitar durante a conversa um áudio, uma 
foto ou chamada de vídeo ou de voz. "Ao rece-
ber uma mensagem de alguém supostamente 
conhecido, e que está pedindo dinheiro, o 
ideal é confirmar a autenticidade do pedido 
por meio de uma ligação ou algo que evidencie 
de que ele/ela", afirma Sergio, que também 
alerta a observar o número do DDD.

superior direito da tela.

Na pior das hipóteses, caso tenha chega-
do a efetuar qualquer pagamento, o ideal é 
procurar uma polícia especializada e denun-
ciar o contato no support@whatsapp.com 
informando o máximo de detalhes possíveis, 
como o número do contato, a foto que está 
usando, o número da conta bancária que 
compartilhou e qualquer outra comprovação 
que identifique o golpe. 

Da tentativa de golpe a ação social
Recentemente, o advogado Sergio Vieira 

teve a sua imagem vinculada à prática de 
roubos no WhatsApp. Ele conta que sua irmã 
recebeu uma mensagem suspeita, vinda de 
um número desconhecido, mas o contato 
estava com uma foto dele e nome no perfil. 
Logo, desconfiada, ela ligou para ele e, em 
seguida, lhe enviou um print da conversa. 
"Fui avisado imediatamente", disse.

Com o objetivo de alertar as demais pessoas 
sobre o golpe, o advogado compartilhou a 
imagem da conversa em seu perfil pessoal no 
Instagram e ainda brincou dizendo: "Quem 
quiser depositar dinheiro para o verdadeiro 
Sergio, eis aqui o número do meu Pix".

A ação se transformou em brincadeira 
e em poucos minutos o advogado estava 
recebendo pequenos valores de amigos que 
foram na onda. Entretanto, o movimento 
tomou proporção, pois seus colegas come-
çaram depositar quantias mais altas. Daí lhe 
surgiu a ideia de arrecadar o maior montante 
possível em 24 horas (tempo de duração 
da publicação), e se comprometeu a doar o 
dobro para uma instituição de Manaus.

Sobre a ação social que conseguiu arre-
cadar mais de R$4 mil, ele comenta. "Fiz de 
um limão uma limonada e é assim que a vida 
funciona, pois, diariamente, nos deparamos 
com diversos limões (oportunidades) em 
nossa jornada e só basta sabermos selecio-
nar os melhores frutos para fazer um belo 
suco", disse.

Em relação ao "fã não correspondido", 
termo que preferiu se referir ao golpista, o 
advogado acrescentou que medidas cabíveis 
foram tomadas.

"Assim que possível, ligue diretamente para 
pessoa e o avise de que tem outro se passando 
por ele", acrescentou.

Realize a denúncia diretamente no 
aplicativo

No WhatsApp clonado é possível saber 
quando se está sendo vítima de algum golpe, 
porque o aplicativo avisa enviando um código 
de verificação e também tem a verificação 
em duas etapas, que é recomendável a sua 
ativação.

Já no Whatsapp duplicado é mais compli-
cado, pois os dados são roubados na internet. 
Porém, existem maneiras de se prevenir, 
como: oculte a foto de perfil e deixe visível 
apenas para os seus contatos. Assim você evita 
que sua identidade seja roubada. E também 
evite deixar seus dados visíveis nos perfis 
(nomes completos de familiares, números 
de contato), pois são ótimos lugares para 
serem roubados.

Caso um número desconhecido tenha 
entrado em contato contigo é possível 
denunciá-lo diretamente no aplicativo, pois 
a ferramenta oferece o recurso dentro mes-
mo da conversa, nas três bolinhas no canto 

Sergio Rodrigo Russo Vieira
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do segmento. Em sua 10ª edição, o projeto das revistas Ela/O Globo e 
Vogue Brasil promove uma série de ações digitais entre 24 de maio e 4 
de julho, respeitando o cenário  de pandemia, focando em educação e 
geração de negócios para fortalecer o setor, e com uma jornada completa 
de engajamento com compradores de moda, dando visibilidade para a 
cadeia. O tradicional Salão de Negócios será 100% online. São marcas de 
diferentes partes do país com foco na exposição da moda brasileira para 
o mercado nacional e internacional. Interessados podem se inscrever 
em: (http://www.vesterio.rio/).

E - Europa no Brasil
O melhor hotel do mundo está em Gramado, no Rio Grande do Sul. 
É o Colline de France, coroado como o melhor hotel do mundo pelo 
Traveller’s Choice 2021, da plataforma TripAdvisor, ficando à frente 
de hotéis da Suíça, Grécia e Maldivas.  Além dessa conquista, tanto a 
cidade quanto o hotel possuem mais méritos pelo famoso ranking: o 
destino da serra gaúcha é atualmente o local que possui os melhores 
hotéis do país. O Colinne de France é um “pedacinho da Europa no 
Brasil” com experiências exclusivas, muito requinte e conforto. São 
ao todo 34 suítes que unem a herança do Império Francês com toques 
contemporâneos na decoração, detalhes pintados em tons de ouro ou 
prata e seus ambientes aromatizados com uma fragrância personalizada. 
Os móveis têm estilo imperial esculpidos a mão, há itens de beleza da 
marca L’occitane e toda a linha de cama em algodão egípcio, que fazem 
a diferença (www.collinedefrance.com.br).

F - Automóveis Elétricos 
A Volvo Car Brasil dá mais um grande passo rumo à eletrificação. A 
partir de agora, todos os modelos da marca sueca vendidos no Brasil 
serão híbridos e elétricos. Dentre todos os países que comercializam 
Volvo no mundo, o Brasil, juntamente com a Noruega, são os primeiros 
a abolir os veículos a combustão de seu portfólio. A empresa já vem se 
destacando quando o assunto é eletrificação. No acumulado de vendas 
do ano, reunindo todas as marcas presente no Brasil, a Volvo detém 40% 
das vendas entre os modelos eletrificados vendidos no país. A transição 
da empresa para se tornar uma fabricante de automóveis totalmente 
elétricos é parte de seu ambicioso plano climático, que visa reduzir de 
forma consistente a pegada de carbono do ciclo de vida por carro por 
meio de ações concretas.

G - Evento Presencial
A Aviesp informa aos seus expositores, associados, agentes de viagens  
e ao mercado  em geral que, diante do cenário de pandemia, a 43ª 

A - Imóveis da União
O Governo Federal acaba de lançar o VendasGov, um ambiente unificado 
para a venda de imóveis inservíveis da União, estados e municípios. Na 
prática, o portal vai permitir que o cidadão possa comprar, pela internet, 
imóveis do governo não utilizados para prestação de serviços públicos. A 
concorrência eletrônica online pode ser feita pelos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário de todas as unidades da federação. O portal po-
derá disponibilizar bens de Prefeituras, Governos Estaduais, Tribunais, 
Câmaras Legislativas e Municipais, além de entidades da administração 
indireta, como autarquias e fundações. A tecnologia foi desenvolvida 
pelo Serpro em parceria com a Secretaria de Coordenação e Governança 
de Patrimônio da União. Saiba mais: (https://imoveis.economia.gov.br/).

B - Estágio para Mulheres 
O Ebanx, fintech unicórnio que oferece soluções de pagamento da América 
Latina para sites como AliExpress, Uber e Spotify, abriu as inscrições para 
seu estágio em Tecnologia, inteiramente destinado a mulheres, dentro dos 
compromissos de promoção à diversidade assumidos pela empresa, com 
30 vagas em cinco especialidades: Dados, Desenvolvimento de Software, 
Infraestrutura, Operações de Cloud e Cibersegurança, e Segurança da 
Informação. Podem participar: mulheres que estejam cursando ensino 
superior (não necessariamente na área de tecnologia), residentes em 
Curitiba e região metropolitana. Um dos objetivos do programa é o de gerar 
um impacto positivo também na base de uma possível carreira. Inscrições 
e mais informações pelo site: (http://estagio.ebanx.com/). 

C - SOS Pantanal 
O Documenta Pantanal movimentou o mercado de arte numa corrente 
de solidariedade em prol da preservação do ecossistema pantaneiro. 
Surgiu assim o projeto Artistas Pelo Pantanal, que, a partir de uma 
campanha de captação e vendas de obras de arte, reuniu artistas, gale-
rias e compradores com o objetivo de arrecadar R$ 2 milhões – fundos 
que serão administrados pelo SOS Pantanal e inteiramente destinados 
ao investimento em equipamento, formação e manutenção de brigadas 
voluntárias anti-incêndio na região pelo período de três anos. São 45 
obras, em diversas linguagens, doadas por 42 artistas visuais. As obras 
estão disponíveis no Festival Internacional de Arte de São Paulo, a 
SP-Arte. O link para aquisições é (https://www.sp-arte.com/galerias/
documenta-pantanal).  

D - Setor da Moda 
Um dos principais eventos de moda na cidade, o Veste Rio não para 
de se reinventar e criar iniciativas que contribuem para o crescimento 

Aviesp Expo, prevista para 30 de junho e 1 de julho, terá sua realização 
remarcada para os dias 1 e 2 de setembro, no Centro de Eventos do 
Monte Real, em Águas de Lindóia. Com o firme propósito de realizar o 
primeiro evento presencial da retomada pós COVID, a diretoria optou 
por mudar a data do encontro seguindo todos os protocolos de segurança 
recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Mantenha-se 
informado pelo canal: (www.aviesp.com).  

H - Battle of Minds 
O concurso internacional da BAT para universitários e recém formados 
acima de 18 anos, abre inscrições para projetos inovadores que promovam 
um “amanhã melhor” para as futuras gerações. Intitulado como Battle of 
Minds, a seleção está trazendo como desafio para este ano a criação de 
soluções para diversos problemas atuais da sociedade, como: redução 
de resíduos descartados na natureza, melhores soluções para o home 
office, projetos agrícolas para redução do impacto na natureza diante 
da maior demanda pela produção e a utilização inteligente de fontes 
de energias sustentáveis. Para participar do concurso é preciso estar 
em um grupo com, no mínimo, duas pessoas e, no máximo, quatro; ser 
universitário ou recém formado com até cinco anos de graduação; ter 
pelo menos o nível avançado de inglês. As inscrições estão abertas até 
o dia 13 de junho através do site (bat-battleofminds.com). 

I - Alimentação Saudável
Resultado da parceria entre produtores argentinos e brasileiros, 
a Letti A² acaba de lançar o primeiro Doce de Leite produzido no 
Brasil com leite tipo A provenientes apenas de vacas A2A2, sem 
conservantes e com seis certificados que contemplam origem, bem
-estar animal, sustentabilidade, reciclagem e qualidade A receita é 
familiar, artesanal e Argentina, já a produção é 100% feita no Brasil, 
na Fazenda Agrindus, cidade de Descalvado, interior de São Paulo, 
onde são produzidos todos os produtos Letti A². O Doce de Leite da 
Letti A² chegará até o consumidor em um pote de 400g e com uma 
grande diferença: não será encontrado nas gôndolas normais e sim 
na geladeira. O Doce de Leite da Letti A² é produzido com um leite 
extremamente fresco e sem adição de conservantes. Mais informa-
ções: (www.maniadeleite.com.br).

J - Mulheres na Produção
A nova fábrica de latas da Ball, líder mundial em embalagens sustentá-
veis de alumínio, iniciará suas atividades em Frutal (MG) no segundo 
semestre com um marco: dos cerca de 110 colaboradores contratados, 
80 são focados em atividades de produção e, desse total, 48% são 
mulheres. Alocadas diretamente na operação, elas ocuparão posições 
como Mecânica de Produção, Mantenedora de Produção, Inspetora de 
Qualidade e Técnica Química. Para atingir este marco, a Companhia 
investiu em capacitação da mão de obra feminina local, oferecendo uma 
formação técnica de 180 horas gratuita e exclusiva para mulheres, em 
parceria com o Senai. Mais de 500 inscrições foram realizadas e, das 75 
vagas oferecidas, 32 alunas foram contratadas para a nova operação. 
A companhia e suas subsidiárias empregam 21.500 pessoas em todo 
o mundo e registraram vendas líquidas de US$ 11,8 bilhões em 2020 
(www.ball.com). 

Por que as startups estão 
buscando mercado em 

outros países?

Quando falamos de 
startups brasileiras, 
não podemos deixar 
de lado o exponencial 
crescimento que esse 
setor vem apresentando 
no país nos últimos anos

Apesar da pandemia 
causar uma crise sa-
nitária mundial, as 

startups souberam driblar 
esses problemas e explorar 
as inovações que oferecem 
ao mercado, aumentando seu 
campo de atuação. Apenas 
em 2020, elas apresentaram 
o melhor desempenho em 
captação de investimentos, 
de acordo com o relatório 
Inside Venture Capital Brasil, 
divulgado em janeiro pelo 
Distrito Dataminer. 

Impulsionado pela alta 
demanda por ferramentas 
digitais, o setor somou US$ 
3,5 bilhões em aportes, 17% 
superior aos US$ 2,97 bilhões 
levantados em 2019. Mas 
além dessa tendência de cres-
cimento no país, as startups 
enxergam um novo mercado 
para ser explorado, o da 
internacionalização. Como 
vimos, os investimentos de 
2020 são um dos grandes 
responsáveis pela expansão 
estrangeira, que é o processo 
de comercializar produtos ou 
serviços para fora do cenário 
nacional. 

Assim, a empresa conse-
gue desenvolver uma rede 
internacional de atuação, 
aumentando a capacidade 
de crescimento e garantindo 
acesso a conhecimentos im-
portantes sobre o mercado 
em diferentes localidades. 
Dito isso, sabemos que esse 
é um passo muito importante 
e almejado pelos empreen-
dedores, pois proporciona 
diversos benefícios que vão 
além do crescimento e do 
faturamento da companhia. 

Alguns exemplos são a 
possibilidade de conhecer 
novos recursos, tecnologias 
e mão de obra capacitada 
que permitem a realização de 
melhorias na empresa. Mas 
não são só essas vantagens 
que explorar o mercado fora 
do país traz para sua compa-

nhia. Entre os benefícios está 
o aumento das oportunidades 
de investimento direto, já que 
a internacionalização amplia 
o networking e a rede de 
contatos, o que consequen-
temente, gera o aumento de 
oportunidades de investi-
mento direto no seu negócio. 

Desta forma, estender a 
atuação fará com que sua 
marca seja visível a nível 
global, expandindo as opor-
tunidades. Há também a 
oportunidade de criar um 
diferencial competitivo pois, 
diferente do que alguns 
empreendedores pensam, 
ampliar a atuação interna-
cional pode se tornar uma 
ferramenta de expansão que 
gera valor a nível nacional. 

Ou seja, antes mesmo de 
ganhar o mercado nacional, o 
que é difícil no Brasil devido 
à competitividade, interna-
cionalizar o negócio pode 
fortalecer a marca, aumentar 
as oportunidades e, com isso, 
apresentar diferenças com-
petitivas tanto no exterior 
quanto no país de origem. 
Podemos entender que com 
a necessidade do mundo por 
inovações tecnológicas, a 
expansão das startups é bem-
vinda e desejada por outros 
países, já que a oferta de 
novas soluções é necessária 
em qualquer parte do mundo. 

O segredo para alcançar 
diferentes setores é saber 
contar com as ferramentas 
adequadas que te ajudem 
nesse processo, como por 
exemplo uma consultoria 
jurídica, uma aceleradora 
internacional ou até mesmo 
cursos que ajudem o empre-
endedor a se capacitar para 
a globalização. Não podemos 
esquecer que é importante 
conhecer e entender o mer-
cado de destino, como é o pú-
blico, a concorrência e como 
será a receptividade daquele 
local para seu negócio. 

Estudando todas essas 
etapas, as chances de obter 
sucesso nessa expansão es-
tará a seu favor. Pense nisso! 

(*) - É CEO e cofundador da Auvo, 
startup que oferece um sistema de 

gestão para empresas de prestação 
de serviços que possuem equipes ou 

técnicos externos.

Gabriel Rodrigues (*)

13º do INSS começa a 
ser depositado dia 25

Antecipada para maio por 
causa da pandemia da Co-
vid-19, a primeira parcela do 
décimo terceiro do Instituto 
Nacional de Seguro Social 
(INSS) começará a ser paga 
no próximo dia 25. Os depósi-
tos ocorrerão até 8 de junho. 
A segunda parcela do décimo 
terceiro será paga entre 24 de 
junho e 5 de julho. As datas 
são distribuídas conforme 
o dígito final do benefício, 
começando nos segurados 
de final 1 e terminando nos 
segurados de final 0.

As datas estão sendo infor-
madas no site e no aplicativo 
Meu INSS (https://meu.inss.
gov.br/). A primeira parcela 
do 13º é isenta de Imposto de 
Renda e equivale à metade 
do benefício mensal bruto 
pago pelo INSS. O imposto 
só é cobrado na segunda 
parcela. A tributação varia 
conforme a idade. O segura-
do de até 64 anos paga Im-
posto de Renda caso receba 
acima de R$ 1.903,98. De 65 
anos em diante, a tributação 
só é cobrada se o benefício 
for superior a R$ 3.807,96 
(ABr).

A partir de 2022, para serem 
identificados como alimentos 
integrais, os produtos alimentí-
cios à base de cereais precisarão 
obedecer a dois critérios: a quan-
tidade de ingredientes integrais 
tem de ser superior à de ingre-
dientes refinados e, pelo menos 
30% de todos os ingredientes 
devem ser integrais. As novas 
regras fazem parte de resolução 
da Anvisa. Entre os alimentos 
estão farinhas, massas, pães, 
biscoitos e cereais matinais. 
Segundo o gerente de Padrões 
e Regulação de Alimentos da 
Anvisa, Tiago Lanius Rauber. 
“A gente entende como uma 
forma de dar mais informação 
ao consumidor e permitir que 
ele faça a escolha conforme seus 
critérios e interesses, o que vai 
promover maior consumo de 
cereais integrais pela população 
e também promover a melhoria 
da qualidade da composição dos 
produtos, que hoje são vendidos 
como integrais e que muitas 
vezes de integral só tem o rótulo 
mesmo”.

Agora pelo menos 30% dos 
ingredientes precisarão ser 
integrais, ou seja, conter todas 
as partes do grão inteiro. A 

De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
ministério e Ibama sempre agiram em consonância com a lei.

Salles classificou a ope-
ração autorizada pelo 
ministro do STF, Ale-

xandre de Moraes, de “exa-
gerada e desnecessária”. 
“Até porque, todos os que 
foram incluídos nesta ope-
ração sempre estiveram à 
disposição para esclarecer 
quaisquer questões”, afir-
mou o ministro. 

Além de Salles, a operação 
teve como alvo o presidente 
do Ibama, Eduardo Bim, e 
mais 16 investigados. Na de-
cisão, além do afastamento 
do cargo do presidente do 
Ibama, Eduardo Bim, e de 
outros oito servidores pú-
blicos, Moraes afirma que o 
pedido de diligências foi feito 
pela própria PF. Na petição, 
a PF informou ter provas que 
“sinalizam, em tese, para a 
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Salles, surpreso, classifica 
operação da PF de desnecessária
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse ter ficado surpreso com a operação que a Polícia 
Federal (PF) deflagrou ontem (19) para apurar a suspeita de participação de servidores do ministério e 
do Ibama em supostos crimes contra a administração pública. 

contendo madeira exportada 
do Brasil, por uma empresa 
com sede em Ananindeua/PA. 
Segundo notificação, o mate-
rial não tinha a documentação 
necessária para comprovar 
sua procedência legal. A partir 
daí, segundo os fatos narrados 
na decisão de Moraes, o Ibama 
enviou “uma série de respos-
tas conflitantes”.

Salles disse que conversou 
com o presidente Bolsona-
ro sobre as investigações. 
“Expliquei que, na minha 
opinião, não há substância em 
nenhuma das ações. E que, ao 
que me parece, este assunto 
pode ser esclarecido com 
muita rapidez”, disse. “En-
tendemos que o inquérito foi 
instruído de uma forma que 
acabou induzindo o ministro 
ao erro”, acrescentou (ABr).

existência de grave esquema 
de facilitação ao contraban-
do de produtos florestais”, 
incluindo documentos for-
necidos pela Embaixada dos 
Estados Unidos.

O episódio envolvendo a 
embaixada norte-americana 

é citado na decisão que o 
ministro Alexandre Moraes 
tornou pública. Segundo o 
texto, em 10 de janeiro de 
2020, o Serviço de Pesca e 
Vida Selvagem dos Estados 
Unidos deteve, no estado da 
Geórgia, a três contêineres 

Anvisa: alimentos integrais 
terão novas regras

medida é baseada em critérios 
internacionais. Embora não haja 
uma uniformidade mundial, a 
Anvisa procurou estudos que 
apontassem um percentual mí-
nimo. Além disso, os integrais 
deverão superar os ingredientes 
refinados na composição. As 
novas regras entrarão em vigor 
em abril de 2022. A partir dessa 
data, os novos produtos deverão 
atender a esses critérios. 

Aqueles que já estão em cir-
culação terão, após a vigência 
da resolução, um prazo de 12 
meses para adequação dos 
produtos, até abril de 2023. As 
massas alimentícias terão prazo 
ainda maior, 24 meses, devido à 
complexidade das adaptações 
tecnológicas. Rauber explica 
que a medida traz maior unifor-

midade e transparência e não 
impede a comercialização de 
nenhum produto. 

“Não estamos fazendo inter-
venção que mude radicalmente 
os processos de fabricação das 
empresas. Em tese, não há ra-
zão para ter aumento de preço. 
O que imaginamos que vá acon-
tecer é que o consumidor terá 
acesso à informação por meio 
do rótulo”, diz. Segundo ele, 
as pessoas poderão escolher 
se desejam um produto com 
maior ou menor percentual de 
integrais. Ele defende que até 
mesmo aqueles com baixa por-
centagem, não considerados 
integrais, podem ser impor-
tantes fontes de nutrientes, 
sendo também importante a 
sua produção. (ABr) 

im
ira

nt
e.

co
m

/re
pr

od
uç

ão

Entre os alimentos estão farinhas 
 massas, pães, biscoitos e cereais matinais.



A revolução das 
plataformas de decisão 

para a experiência 
do cliente

Após pouco mais de 
um ano do início da 
pandemia, ainda 
vivemos num cenário 
de incertezas, 
expectativas e 
de retomada da 
economia

O comportamento do 
consumidor mudou 
bastante e muitas 

empresas ainda buscam 
entender como proporcio-
nar a melhor experiência a 
seus clientes mesmo com as 
diversas restrições impostas 
pela Covid-19. Nesse con-
texto de rápidas mudanças 
e muita instabilidade, a 
transformação digital passa 
a ser cada vez mais vital 
para a sobrevivência das 
organizações. 

E o segredo para essa 
evolução passa, obriga-
toriamente por conhecer 
melhor cada consumidor, 
seus desejos, particulari-
dades e restrições. Não há 
alternativa senão investir 
em tecnologias que propor-
cionem uma visão holística 
de toda a jornada do cliente, 
facilitando a melhor tomada 
de decisões, permitindo que 
se responda rapidamente 
às suas demandas e que se 
ofereça produtos persona-
lizados. 

As empresas que não se 
adaptarem rapidamente 
a essa realidade correm o 
risco de não sobreviverem à 
atual crise ou de perderem 
espaço para a concorrên-
cia no período pós-Covid. 
De acordo com o Gartner, 
mais de 1/3 das grandes 
organizações terão analistas 
especializados em inteligên-
cia de decisão - incluindo 
modelagem de decisão - 
até 2023. No entanto, para 
compreendermos quais 
ferramentas podem ajudar 
as empresas nos processos 
de transformação digital e 
tomada de decisão, é funda-
mental entendermos antes 
o conceito de plataforma. 

Por exemplo, podemos 
considerar algumas das 
vacinas contra a Covid-19 
como uma plataforma. 
Após a análise massiva de 
informações e de inúme-
ros cenários, elas levam 
as instruções necessárias 
ao nosso corpo para o de-
senvolvimento de anticor-
pos contra a doença. Sem 
estas informações, nosso 
organismo fica à mercê do 
desconhecido, sendo pego 
de surpresa e adoecendo 
mais facilmente. 

As plataformas decisio-
nais operam com a mesma 
lógica. Baseadas em inteli-
gência artificial (IA) e ana-
lisando um grande volume 
de dados para a tomada 
de qualquer tipo de deci-
são - concessão de crédito, 
otimização de operações, 
autorização de transações 
com cartões, comunicação 
com clientes, entre outras - 

a plataforma de tomada de 
decisões provê os direcio-
namentos necessários para 
que as empresas reajam 
rapidamente e tomem as 
decisões necessárias para 
seguir crescendo. 

Ou seja, assim como a 
vacina traz diretrizes para 
nos prevenirmos do Coro-
navírus, a plataforma de 
software ajuda as empresas 
a se anteciparem e fazer as 
melhores escolhas. Reagir 
antecipadamente e de for-
ma mais assertiva às deman-
das do mercado faz toda a 
diferença para a experiência 
que o consumidor terá com 
a empresa. 

As pessoas, muitas vezes, 
não têm a dimensão dos 
complexos sistemas que 
analisam em segundos in-
dícios de fraudes em suas 
transações, avaliam seu 
histórico de crédito, ou que 
escolhem os melhores horá-
rios e canais para a empresa 
entrar em contato com seus 
clientes. São as plataformas 
de tomada de decisão que 
garantem a efetividade 
desses processos e que con-
tribuem para a fidelização e 
o encantamento do cliente 
final. 

Seguindo esse raciocínio, 
o Gartner afirma que a 
hiperautomação será uma 
grande tendência para esse 
ano. Esse conceito é defi-
nido como “a ideia de que 
tudo que pode ser automa-
tizado em uma organização 
deve ser automatizado”, o 
que pode ser a chave para 
a excelência operacional 
digital das organizações. 
As plataformas de decisão 
se inserem completamente 
nessa realidade, otimizando 
operações, facilitando a 
adaptação a cenários adver-
sos e elevando o patamar 
tecnológico das empresas. 

Indiretamente, mas de 
forma definitiva, a Co-
vid-19 acabou acelerando 
a transformação digital das 
empresas ao causar uma 
mudança sem precedentes, 
e quase que imediata, no 
comportamento do consu-
midor. Nesse novo cenário, 
as plataformas de decisão 
ganharam amplo desta-
que, por sua flexibilidade 
e capacidade de otimizar 
operações, auxiliando o 
ser humano a examinar 
imensos volumes de dados 
e cruzar informações em 
poucos segundos. 

Certamente a humanida-
de irá superar a atual crise 
num futuro próximo, saindo 
dela ainda mais fortalecida 
e tecnologicamente avan-
çada, e em breve teremos 
um cenário com diversos 
benefícios para os clientes 
e inúmeras oportunidades 
de negócio para as empre-
sas - que também sairão 
fortalecidas, conhecendo 
melhor seus consumidores 
e tomando decisões mais 
rápidas e acuradas.

(*) - É presidente da FICO América Latina e Caribe.

Alexandre Graff (*)
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Brasileiros os que 
mais sentiram 
o impacto da 
pandemia

77% dos brasileiros senti-
ram o impacto da pandemia 
em seus cotidianos, fazendo 
com que o país ficasse em pri-
meiro lugar neste quesito em 
uma pesquisa realizada pela 
multinacional Kantar, líder em 
dados, insights e consultoria. 
Em 2020 eram 73%. As en-
trevistas foram aplicadas em 
11.500 pessoas de 21 países 
entre 15 e 19 de abril.

Já 87% contraíram o vírus 
ou tiveram parentes e amigos 
próximos contaminados. É 
mais do que o dobro da média 
global – da ordem de 42% - e 
sete pontos percentuais à 
frente do segundo colocado, 
a Colômbia. Deles, 16,2% 
tiveram Covid-19, 60,5% um 
parente próximo e 50,1% um 
amigo próximo. Globalmente 
esses números foram 8%, 23% 
e 23%, respectivamente.

Além disso, 55% se mostram 
extremamente preocupados 
com a situação (versus 31% 
mundialmente) e 62% acom-
panham com frequência o 
noticiário sobre o tema.

O Brasil também é líder 
no quesito expectativa pela 
vacinação. 66% afirmam que 
definitivamente se imunizarão 
e 20% provavelmente.  Glo-
balmente 43% responderam 
definitivamente sim e 27% 
provavelmente.

Os cuidados pessoais tam-
bém cresceram significativa-
mente. 69% dos brasileiros 
se mostram muito atentos na 
adesão de medidas de saúde e 
segurança, 58% ficam bravos 
quando veem regras sendo 
desrespeitadas e 58% se afas-
tam quando outras pessoas se 
aproximam em espaços públi-
cos (www.www.kantar.com).

É inegável que as soluções de crédito são grandes 
impulsionadoras para os negócios.

Famoso até o final da 
década de 80, o chama-
do carnê de pagamento 
permitiu que milhões de 
pessoas pudessem com-
prar eletrodomésticos, 
veículos, entre outros 
bens. A grande maioria 
da população só podia 
comprar dessa forma, em 
um período marcado pelo 
evento da hiperinflação. 

De indispensável à ob-
soleto, o carnê perdeu 
força e desapareceu com 
a chegada de novas tecno-
logias, como o “cartão de 
loja”, que agora também se 
estende aos aplicativos e 
outros meios digitais. “São 
soluções que entregam 
oferta de crédito, fideliza-
ção de clientes, comunica-
ção de marca e diminuição 
da inadimplência”, explica 
Luciano Brito, CEO da 
UZE, uma das principais 
empresas do setor. 

Mas apesar dos bene-
fícios, parte do varejo 
ainda resiste à inovação, 
sem contar com modelos 
consistentes de pagamen-
tos, por exemplo. Muitos 
acreditam que as soluções 
financeiras, baseadas em 
tecnologia, são inacessí-
veis, em razão dos custos. 
Há também aqueles que 
pensam que seus clientes 
não estão preparados para 
ingressar em jornadas di-
gitais. Um engano.

Segundo o executivo, as 
novas soluções de crédito 
para o varejo são uma rea-
lidade, que recentemente 
foram aceleradas pela 
pandemia da Covid-19. 
Alguns setores do varejo, 
como supermercados e 
construção, por exemplo, 
tiveram seus negócios ace-
lerados com a pandemia. 
É inegável que as soluções 
de crédito são grandes 
impulsionadoras para os 
negócios.

O cartão de loja ou de 
marca é um grande aliado 
à estratégia de vendas. 
Quando o varejista leva o 
cartão de loja para dentro 
do negócio, ganha um 

A segurança para evitar vazamentos é fundamental para o 
sucesso e a credibilidade do negócio.

A preocupação é váli-
da, pois esse tipo de 
exposição já foi visto 

dentro de grandes institui-
ções, inclusive em episódios 
recentemente noticiados, e 
acaba abalando a confiança 
dos clientes. 

Em setembro de 2020 
entrou em vigor a LGPD, 
que estabelece regras para 
coleta, armazenamento, 
tratamento e compartilha-
mento de dados pessoais, 
exigindo medidas de segu-
rança rigorosas em relação 
aos dados pessoais e penali-
dades mais severas perante 
o não cumprimento dessas 
regras. Todas as empresas 
que operam no Brasil que 
coletam e mantêm infor-
mações pessoais em seus 
bancos de dados devem 
cumprir a lei. 

Para quem tem e-commer-
ce, a segurança para evitar 
vazamentos é fundamental 
para o sucesso e a credibi-
lidade do negócio. Confira 
abaixo algumas dicas para 
garantir que o seu negócio 
esteja protegido: 
	 •	 Contrate uma plata-

forma de pagamento 
segura - O momento 
do pagamento é o que 
mais recolhe informa-
ções importantes dos 

Como prevenir o vazamento de 
dados no seu e-commerce

Desde que as vendas na internet se popularizaram, existe uma grande preocupação sobre o vazamento 
de informações pessoais, dados bancários, cartões de crédito, entre outros

confiança do usuário 
na empresa. 

	 •	 Treine os colabo-
radores - Oriente 
seus colaboradores a 
identificar possíveis 
falhas de segurança 
ou tentativa de invasão 
nos dados. Assim, eles 
poderão evitar que um 
vazamento ocorra. É 
preciso treiná-los a 
respeito de mensagens 
estranhas nos canais 
de comunicação da 
empresa, e-mails e 
links suspeitos, e sobre 
os procedimentos de 
segurança que devem 
ser seguidos caso haja 
alguma tentativa de 
roubo dos dados. 

  “Ter uma equipe que 
esteja preparada nes-
tas circunstâncias é 
fundamental para a 
segurança da empresa. 
Assim, muitas vezes, 
o dano não é feito 
porque a equipe conse-
guiu identificar antes 
e seguir os protocolos 
para impedir a invasão. 
Caso não seja possível 
impedir o vazamento, a 
equipe sempre precisa 
saber a quem reportar 
o problema, o quanto 
antes” finaliza Ralf. 
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clientes, como número 
do cartão de crédito, 
nome completo, CPF, 
entre outros. Por isso, 
é muito importante se 
assegurar de ter uma 
plataforma de paga-
mento de confiança. 
Ralf Germer, CEO da 
PagBrasil, explica tam-
bém sobre a importân-
cia de uma ferramenta 
de antifraude: 

  “Nossa solução é ba-
seada em uma tecno-
logia de aprendizado 
inteligente e análise 
do comportamento de 
compra dos usuários, 
o que combate frau-
des em tempo real e 
com baixo custo. É 
possível identificar 
transações fraudulen-

tas automaticamente, 
economizando tempo 
nas revisões manuais 
e reduzindo os falsos 
positivos”, explica. 

	 •	 Aposte em cripto-
grafia - Criptografar os 
dados do seu negócio e 
dos seus clientes é uma 
ótima forma de evitar 
vazamentos, principal-
mente de senhas. Esse 
método é usado em 
muitas empresas que 
possuem uma ampla 
gama de clientes, mas 
pode ser aplicado até 
mesmo em pequenos 
negócios. A criptogra-
fia dificulta também a 
invasão de hackers no 
sistema e oferece um 
modelo seguro para os 
clientes, aumentando a 

Cartão de marca própria 
é solução para fidelizar clientes

potencial enorme de ne-
gociação. Ele tem a opção 
de oferecer benefícios ex-
clusivos, descontos, poderá 
entender a jornada de con-
sumo, as necessidades de 
crédito de seus clientes e, 
sobretudo, fidelizá-los, uma 
vez que a emissão do cartão 
de loja é de uso exclusivo 
para o varejista parceiro. 

Varejistas que investiram 
em promoções atrativas 
para seus consumidores, 
conseguiram alcançar bons 
resultados. Alguns deles 
aumentaram suas bases de 
clientes, em pouco tempo. 
E mesmo durante a pande-
mia viram o ticket médio 
de consumo se manter em 
níveis altos. O gasto médio 
dos clientes nas regiões Sul 
e Norte é de R$352, já no 
setor de construção o gasto 
é mais alto, com média de 
R$543. A recorrência men-
sal dos clientes que usam 
o cartão de loja no varejo 
parceiro é superior a duas 
vezes por mês, chegando 
a três vezes na região Sul.

Sem burocracias, como 
a necessidade de ter uma 
conta em banco, por exem-
plo, para aprovação do car-
tão, o varejista abre vanta-
gem frente à concorrência 
e pode, inclusive, fidelizar o 
cliente, garantindo que as 

compras sejam realizadas 
com mais recorrência 
nos estabelecimentos. 
As novas soluções finan-
ceiras de crédito também 
estão ajudando a inserir 
milhões de desbancari-
zados, classificados pelo 
mercado durante a pan-
demia de Covid-19 como 
“invisíveis”, em razão 
das dificuldades do go-
verno federal para fazer 
o pagamento do auxílio 
emergencial. 

O varejo entendeu que 
os cartões de loja repre-
sentam a única opção para 
60 milhões de pessoas, que 
ainda não têm uma conta 
em banco, segundo o Ban-
co Central. “Há um cami-
nho sólido e próspero para 
a transformação social 
dessas pessoas”, resume 
o CEO da UZE. O cartão 
de loja permite que esse 
consumidor tenha uma 
linha de crédito e acesso 
a uma rede de vantagens. 
“Esse indivíduo tende a 
consumir apenas na loja 
parceira. Por isso, será fiel, 
gastará mais e, potencial-
mente, poderá ter acesso a 
seguros e outros produtos 
financeiros, finaliza Lucia-
no Brito. - Fonte e outras 
informações: (https://
uzecomvoce.com.br).
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O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello 
negou ontem (19), em depoimento à CPI da 
Pandemia do Senado, que tenha assumido 
a pasta sob a condição de seguir ordens do 
presidente da República, Jair Bolsonaro, 
de recomendar o chamado “tratamento 
precoce” para a Covid-19, que inclui medi-
camentos sem comprovação científica como 
a hidroxicloroquina. “Em hipótese alguma. 
O presidente nunca me deu ordens diretas 
para nada”, garantiu.

Pazuello acrescentou que foi nomeado por 
Bolsonaro para “fazer as coisas andarem o mais 
rápido possível” e que a missão era “trocar a 

roda do carro com o carro andando”. Sobre sua 
experiência para assumir o ministério, Pazuello 
lembrou as funções que exerceu ao longo da 
carreira, entre elas, o comando de hospitais 
de campanha, como na Operação Acolhida, na 
fronteira com a Venezuela. 

“Sobre gestão e liderança, acho que nem 
preciso responder. É como responder se a 
chuva molha. Todo militar tem isso”, disse. Aos 
senadores, o general avaliou ser apto para o co-
mando da pasta da Saúde por ter - assim como 
outros ministros não médicos que ocuparam o 
posto - capacidade de ouvir, sensibilidade para 
a tomada de decisão rápida (ABr).

Pazuello ‘não foi orientado a indicar’ tratamento precoce
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E.L.E.N.A. EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os Senhores acionistas convidados a se reunirem em AGO, a realizar-se no dia 28 de maio de 
2021, às 10:00 horas, na sede social à Avenida 9 de Julho, nº 3228, sala 1209, 12º andar, São Paulo/SP, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 
b) Outros assuntos de interesse social.  São Paulo, 18 de maio de 2021. A Diretoria. (18, 19 e 20/05/2021)

I. Data, Hora e Local da Realização: Aos 12/11/2020, às 10 hs, por teleconferência. II. Composição da Mesa:
Cristiano Cardoso Teixeira - Presidente da Mesa e Marcos Paulo Conde Ivo - Secretário. III. Presenças: Subscritoras
da totalidade do capital social da sociedade ora constituída, a saber: Klabin S.A., com sede em São Paulo-SP, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 3º, 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ/MF sob nº 89.637.490/0001-45 e NIRE nº
35300188349, neste ato representada nos termos do artigo 22 do seu Estatuto Social, por seu Diretor Geral
Cristiano Cardoso Teixeira, brasileiro, casado, administrador, RG nº 16.771.543-4/SSP SP e CPF nº 128.996.528 50,
e por seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Marcos Paulo Conde Ivo, brasileiro, casado, econo-
mista, RG nº 28.804.466-6 e CPF/MF nº 220.481.088-65, ambos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria
Lima nº 3600 - 5º andar, São Paulo/SP, Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda., sociedade com sede na Avenida
Araucária nº 2-A, Bairro Lagoa, Município de Telêmaco Borba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.171.479/0001-90,
com seus atos constitutivos e última alteração de contrato social arquivados na Junta Comercial do Estado do
Paraná, respectivamente, sob o nº 4120176182-7, em 30/09/86, e sob o nº 20205919979 em 19/10/2020, neste ato
representada por seus Diretores Cristiano Cardoso Teixeira e Marcos Paulo Conde Ivo, ambos acima qualificados,
IV. Convocação: Dispensadas as formalidades relativas a convocações, em razão da presença da totalidade das
subscritoras da companhia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. V. Ordem do Dia: a) constituir
sociedade anônima denominada KLA Holding S.A.; b) analisar e aprovar o projeto do estatuto social; c) eleger os
membros da Diretoria e; d) fixar a remuneração dos Administradores. VI. Leitura dos Documentos e Lavratura de Ata:
foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral de
Constituição, vez que são do inteiro conhecimento das subscritoras. VII. Deliberações: Após as discussões relaci-
onadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade: (a) Aprovar a constitui-
ção de sociedade anônima denominada KLA Holding S.A., com capital social de R$ 1.000,00, divido em 100 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado pelas acionistas, nos termos do
Boletim de Subscrição e Comprovante de Depósito do Capital Realizado constantes dos Anexos I e II, respectiva-
mente. (b) Aprovar o projeto do Estatuto Social da companhia ora constituída, conforme o Anexo III. (c) Restando
observadas as formalidades legais e havendo a concordância da totalidade dos subscritores quanto à constituição
da KLA Holding S.A, eleger os seguintes membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária: Fabio
Fernandes Medeiros, brasileiro, casado, advogado, RG nº 10.671.259-9/SSP-DETRAN-RJ e CPF/MF nº 069.907.687-
03, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º
andar, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica. Douglas Dalmasi, brasileiro, ca-
sado, administrador de empresas, RG nº 21.180.394 7/SSP-SP e CPF nº 125.039.968-84 residente e domiciliado em
São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar, São Paulo-SP, para
ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica. Marcos Paulo Conde Ivo, brasileiro, casado, economista, RG
nº 28.804.466-6 e CPF nº 220.481.088-65, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar, São Paulo-SP, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação
específica. Os Diretores ora eleitos ficam autorizados a tomarem todas as providências que julgarem necessárias à
constituição da companhia, bem como tomarão posse por meio da assinatura dos termos de posse arquivados na
sede social da companhia e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer
a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes
do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. (d) Fixar a remuneração dos Administradores no valor global de
R$ 1.000,00, a ser dividida entre os membros da Diretoria. Os Diretores declaram, expressamente, renunciar a per-
cepção de qualquer remuneração. VIII. Publicações: Após o devido arquivamento dos documentos relativos à cons-
tituição da companhia, as publicações previstas no artigo 98 da Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do
Estado de São Paulo. IX. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assem-
bleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos subscritores presentes. São
Paulo, 12/11/2020. Cristiano Cardoso Teixeira (Presidente da Mesa), Marcos Paulo Conde Ivo (Secretário).
Subscritoras: i) Klabin S.A. (representada por seu Diretor Geral Cristiano Cardoso Teixeira e por seu Diretor Finan-
ceiro e de Relações com Investidores Marcos Paulo Conde Ivo) e ii) Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.
(representada por seus Diretores Cristiano Cardoso Teixeira e Marcos Paulo Conde Ivo). Certifica-se que o texto
supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral de Constituição realizada em 12/11/2020, às 10 hs, lavrada em
Livro Próprio. Klabin S.A. Cristiano Cardoso Teixeira - Diretor Geral, Marcos Paulo Conde Ivo - Diretor Financeiro e
RI; Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. Cristiano Cardoso Teixeira - Diretor, Marcos Paulo Conde Ivo -
Diretor; Ilan Lagnado Jadoul - OAB SP nº 345.264. JUCESP sob o NIRE nº 3530055961-4 em 23.11.2020. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo III. Estatuto Social. Capítulo I. Da denominação, Objeto, Sede e Dura-
ção. Artigo 1º: KLA Holding S.A. é uma sociedade por ações, regida por este Estatuto e pelas disposições legais
aplicáveis. Artigo 2º: A sociedade tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida.
Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, sala 42, Itaim Bibi, CEP 04538-132, podendo, mediante deliberação da Dire-
toria, criar e extinguir filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos do seu interesse, no País e no exterior.
Artigo 3º: A sociedade tem por objeto: a) administração de bens próprios, e; b) participação em outras sociedades.
Artigo 4º: A duração da sociedade é por prazo indeterminado. Capítulo II. Do Capital Social e Ações. Artigo 5º: O
capital social é de R$ 1.000,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 100
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º: Cada ação ordinária corresponderá um voto nas
Assembleias Gerais. Artigo 7º: As ações emitidas poderão ser subscritas e integralizadas em dinheiro ou mediante
a conferência de bens ou créditos, atendidas as previsões legais. Capítulo III. Da Assembleia Geral. Artigo 8º: A
Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente no curso dos 4 meses imediatamente subsequentes ao término do exer-
cício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais o exigirem. § 1º: As deliberações das Assembleias

KLA HOLDING S.A.KLA HOLDING S.A.KLA HOLDING S.A.KLA HOLDING S.A.KLA HOLDING S.A.
(Em Constituição)

Ata de Assembleia Geral de Constituição Realizada em 12 de Novembro de 2020
Gerais, ressalvadas as exceções da lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos
em branco. Capítulo IV. Da administração. Artigo 9º: A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de
3 membros, todos com a denominação de Diretor(a), eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 1 ano, sendo
permitida a reeleição. § 1º: A Assembleia Geral fixará a remuneração da Diretoria em montante global que os Diretores
dividirão entre si, conforme deliberarem. § 2º: Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de
termo de posse no livro de atas da Diretoria, estendendo-se seu mandato até a investidura de seus sucessores. §
3º: Os Diretores substituir-se-ão entre si, no caso de ausência temporária. No caso de vacância, a Assembleia Geral
designará o substituto para completar o mandato. Artigo 10º: A Diretoria tem as atribuições e poderes de gestão que
a lei e este estatuto lhe conferem para assegurar o funcionamento regular da sociedade. Artigo 11º: A Diretoria,
convocada por quaisquer de seus membros, reunir-se-á sempre que for necessário, observando-se “quórum” da
presença mínima de metade mais um de seus membros, ficando dispensada a convocação prévia da Reunião da
Diretoria se presentes todos os seus membros. § Único: As reuniões da Diretoria serão lavradas em atas no livro
próprio, assinadas por todos os presentes. Artigo 12º: Além das atribuições normais que lhes são conferidas por este
estatuto, compete aos Diretores, supervisionar as atividades da Companhia, implementar políticas corporativas,
além de acompanhar o planejamento financeiro e o planejamento administrativo. Artigo 13º: Quaisquer dois Diretores
em conjunto, um Diretor em conjunto com um procurador ou dois procuradores com poderes bastantes poderão: a)
Representar a sociedade ativa e passivamente; b) Firmar contratos e assumir obrigações; movimentar contas em
bancos, podendo para tanto, emitir e endossar cheques; transigir, firmar compromissos; sacar, endossar para cau-
ção ou desconto, ou aceitar duplicatas e quaisquer títulos de crédito; c) Prestar fianças ou aval, em operações
autorizadas pelo Conselho de Administração da acionista controladora. § 1º: Um Diretor, isoladamente, ou um procu-
rador com poderes expressos, poderá: a) Emitir duplicatas e endossá-las para cobrança bancária, endossar cheques
para depósito em conta da Companhia; firmar contratos de câmbio, emitir pedidos de compras; b) Representar a
sociedade perante qualquer repartição, autarquia ou sociedade de economia mista, federal, estadual ou municipal,
desde que não seja para assumir obrigação pela Sociedade ou exonerar terceiros perante esta; e c) Praticar atos de
mera rotina administrativa, que não impliquem em qualquer obrigação para a Companhia. § 2º A Companhia poderá
constituir procuradores para representá-la isoladamente ou em conjunto com um Diretor, conforme for determinado no
mandato. Os procuradores serão sempre nomeados para fins específicos e, quando “ad negotia”, por prazo certo,
salvo quando se tratar de poderes “ad judicia” ou para defesa dos interesses sociais em processos administrativos.
A outorga de procuração far-se-á por dois Diretores em conjunto. Artigo 14º: Os atos a seguir relacionados deverão
ser submetidos pela Diretoria ao Conselho de Administração da acionista controladora: a) Planos de expansão e de
investimentos, bem como os dispêndios necessários à sua execução; b) Orçamentos anuais de operações e de
investimentos; c) Aquisição, alienação e oneração de imóveis que ultrapassem o valor limite de aprovação da Dire-
toria da acionista controladora, de acordo com as alçadas estabelecidas; d) Alienação de bens móveis do ativo
permanente; e) Constituição de ônus reais e concessão de fianças ou avais, exceto quando em garantia da aquisição
do próprio bem; e f) Celebração de contratos de qualquer natureza, que ultrapassem o valor limite de aprovação da
Diretoria da acionista controladora, de acordo com as alçadas estabelecidas; Capítulo V. Do Conselho Fiscal. Artigo
15º: A Companhia poderá ter um Conselho Fiscal, o qual será instalado mediante convocação dos acionistas, por
deliberação em Assembleia Geral, e funcionará em caráter não permanente, será composto por 3 a 5 membros
titulares, acionistas ou não, com mandato até a próxima Assembleia Geral sendo permitida a reeleição. § 1º: A
Assembleia Geral, que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal, elegerá seus membros e respectivos suplen-
tes, fixando-lhes a remuneração. § 2º: Os conselheiros farão jus à remuneração mínima prevista no §3º do Artigo 162
da Lei das Sociedades por Ações. § 3º: O Conselho Fiscal tem as atribuições, deveres e responsabilidades previstos
em lei. Capítulo VI. Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros. Artigo 16º: O
exercício social começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as
correspondentes demonstrações financeiras exigidas em lei, observando-se, quanto à distribuição do resultado
apurado. a) Do resultado apurado no exercício, serão deduzidos os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão
para pagamento do imposto de renda; b) O lucro líquido apurado será destinado conforme as seguintes disposições:
I - 5% para constituição da reserva legal, até esta atingir 20% do capital social; II - constituição de outras reservas
previstas em lei; III - 25% do lucro líquido, calculado sobre o lucro líquido ajustado na forma da lei, para pagamento,
aos acionistas, como dividendo obrigatório; e no mínimo 5% e no máximo 75% do lucro líquido ajustado na forma da
lei para formação da Reserva para Investimentos e Capital de Giro, com a finalidade de assegurar recursos para
investimentos em bens do ativo permanente, empréstimos a sociedades controladas ou acréscimos de capital de
giro, inclusive através de amortizações de dívidas, independentemente das retenções de lucro vinculadas a orça-
mentos de capital, podendo o seu saldo ser utilizado na absorção de prejuízos, sempre que necessário, na distribui-
ção de dividendos, a qualquer momento, ou para incorporação ao capital social, não podendo o valor da Reserva para
Investimentos e Capital de Giro, somado às demais Reservas de Lucros, exceto a Reserva para Contingências e a
Reserva de Lucros a Realizar, ultrapassar o valor do capital social e, V - o saldo do lucro líquido ajustado, se houver,
terá a destinação constante de proposta da administração, a ser submetida à Assembleia Geral. § 1º: A administração
da Companhia, observadas as prescrições legais, poderá levantar balanços semestrais ou trimestrais, bem como
declarar, “ad referendum” da Assembleia Geral, dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reser-
vas de lucros existentes no último balanço. § 2º: A Assembleia Geral poderá determinar a distribuição, aos acionistas,
de uma participação no lucro líquido, observados os limites legais. § 3º: O pagamento de dividendos, salvo delibera-
ção em contrário da Assembleia Geral, será realizado no prazo de 60 dias, contado da data em que forem declarados
e, em qualquer caso, dentro do exercício social. Capítulo VII. Da Liquidação. Artigo 17º: A Sociedade se dissolverá
e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, pelo modo que for estabelecido pela Assembleia Geral, a qual
designará os liquidantes, que irão atuar durante o período da liquidação.” Klabin S.A. Cristiano Cardoso Teixeira -
Diretor Geral, Marcos Paulo Conde Ivo - Diretor Financeiro e RI; Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda.
Cristiano Cardoso Teixeira - Diretor, Marcos Paulo Conde Ivo - Diretor; Ilan Lagnado Jadoul - OAB SP nº 345.264.

Quando sua empresa já não apresenta mais os resultados 
desejados é preciso uma reestruturação empresarial 

para voltar a lucrar.

Apesar de muitos inves-
tidores terem iniciado 
o ano com boas ex-

pectativas acerca da retoma-
da da economia, os reflexos 
da crise financeira causado 
pela pandemia ainda estão 
sendo sentidos no comércio 
e empresas vem fechando as 
portas por não conseguirem 
se adaptar ao cenário. Para 
exemplo, temos a Ford que 
informou o encerramento 
de três fábricas: Camaçari; 
Taubaté e Horizonte/CE.

Entretanto, quando sua 
empresa já não apresenta 
mais os resultados desejados 
é preciso uma reestrutura-
ção empresarial e voltar a lu-
crar. Se você não sabe o que 
isso quer dizer, convidamos o 
especialista e empresário em 
negócios Gérlio Soares Fi-
gueiredo (*) para falar sobre 
o assunto. “Quando falamos 
em reestruturação estamos 
falando de uma avaliação ge-
ral que o investidor tem que 
fazer na empresa quando a 
mesma já não alcança mais 
os objetivos. 

A análise abrange todos os 
setores e ele precisa identifi-
car os pontos que estão lhe 
trazendo problemas, o que 
agrega e o que não agrega 
valor ao seu negócio, para 
então poder realizar mu-
danças profundas. Sendo 
assim, o primeiro passo é 
o diagnóstico interno, no 
qual é importante atentar-
se nas áreas financeira e 
operacional, checar os ativos 
e os passivos, os meios de 
precificação dos produtos, 

Como se já não fosse o 
suficiente o índice de 14,3 
milhões de brasileiros de-
sempregados, uma pesquisa 
inédita feita pelo InfoJobs, 
empresa de tecnologias para 
recrutamento, mostrou que 
70,4% dos profissionais com 
mais de 40 anos revelam já 
ter sofrido preconceito no 
mercado de trabalho por 
conta da discriminação de 
sua idade. O levantamento 
foi feito em abril e ouviu 
4.588 profissionais. 

Na percepção de 78,5% 
dos respondentes, o mer-
cado não dá as mesmas 
chances para profissionais 
40+, quando comparado 
com os mais jovens. Ainda 
segundo o levantamento, 
27,1% acreditam que é pre-
ciso estar mais atualizado 
para competir com as novas 
gerações e 68,4% alegam 
que muitas vezes nem isso 
é suficiente para garantir 
um emprego. Outro dado 
que chama atenção é que 
61,1% dos profissionais 
afirmam que o principal 
desafio profissional é a 
falta de oportunidade de 
trabalho, enquanto outras 
dificuldades não chegam a 
15% das respostas. 

“Isso realmente acontece, 
há menos oportunidades 
para profissionais mais ex-
perientes. É quase como um 
funil, as opções para cargos 
iniciais são muito numero-
sas, enquanto para cargos 
mais seniores, são cada vez 
menores. Fora que quanto 
mais experiência você tem, 
você é mais caro para uma 
empresa”, afirma Ana Paula 
Prado, Country Manager do 
InfoJobs. 

Questionados sobre o 
que falta para as empresas 
contratarem profissionais 
com 40+, 56,2% acreditam 
que falta reconhecerem o 
potencial das contratações 
40+, enquanto, 30,4% res-
ponderam que é necessário 
romper com preconceitos 

internos para impulsionar 
essas contratações. Ape-
nas 12,8% das empresas 
possuem mais de 50% de 
funcionários com mais de 
40 anos. Além disso, 99,2% 
dos perfis de liderança res-
pondentes da pesquisa acre-
ditam que profissionais com 
mais de 40 anos agregam no 
ambiente de trabalho. 

“O que acontece é que 
mesmo sabendo que esses 
profissionais vão agregar no 
dia a dia, muitos recrutado-
res, e até mesmo empresas, 
ainda têm em mente que 
pessoas mais velhas não 
são mentalmente ágeis, não 
lidam bem com mudanças 
e não têm energia - concei-
tos que estão totalmente 
ultrapassados e devem ser 
ressignificados”, completa 
Ana Paula. Por fim, ques-
tionados sobre como podem 
se destacar no mercado de 
trabalho, 25,9% responde-
ram que comprometimento 
é a chave, seguido por maior 
tempo de experiência e 
capacidade de adaptação, 
ambas com 18.1%. 

“Fazendo essa pesquisa, 
notamos como o tema ainda 
é um tabu para muitas pes-
soas e tivemos ainda mais 
a certeza de que devemos 
falar sobre ele. Pensando 
nisso, o InfoJobs lançou 
uma websérie com quatro 
episódios, que conta com 
a participação de algumas 
empresas e reflexões sobre 
o mercado de trabalho para 
os profissionais com mais de 
40 anos. 

Nosso maior objetivo é 
promover impacto positivo 
nos profissionais 40+ e na 
sociedade como um todo”, 
conclui a Country Manager. 
O primeiro episódio da web 
série pode ser conferido a 
partir da próxima semana 
no canal do InfoJobs. Ins-
creva-se e acompanhe, o 
teaser já está no ar. - Fonte e 
outras informações: (www.
infojobs.com.br).

Apenas 12,8% das empresas possuem mais de 50% de 
funcionários com mais de 40 anos.

Irmãos Vitale Editores Ltda.
CNPJ:/MF:61.160.685/0001-28

Edital de Convocação para Reunião de Sócios   
Em 31/05/2021, às 10hs, Ficam convocados os sócios para reunião de sócios à Rua França Raposo Tavares, 85 - 
Jardim das Acácias, CEP 04704-110- SP/SP, para Mudança do Contrato Social: a) Alteração de sócio; b) Vendas de 
cotas entre sócios; c) Outros assuntos. São Paulo, 19/05/2021.                                                                A Administração 

Vitale Artes Gráficas Ltda.
CNP/MF: 00.525.343/0001-70

Edital de Convocação para Reunião de Sócios 
Em 31/05/2021, às 15hs, Ficam convocados os sócios para reunião de sócios à Rua França França Pinto, 64 - Vila 
Mariana, CEP 04016-000 - SP/SP, para Mudança do Contrato Social: a) Mudança de endereço da sede; b) Alte-
ração dos Sócios; c) Vendas de cotas entre sócios; d) Outros assuntos. São Paulo, 19/05/2021. A Administração

Reestruturação: três situações em 
que uma companhia precisa mudar
Quando sua empresa já não apresenta mais os resultados desejados é preciso uma reestruturação 
empresarial e voltar a lucrar

o diagnóstico levantado é 
preciso:
 1) Ter um plano de 

Ação: Se resume, ba-
sicamente, em ela-
borar estratégias de 
crescimento, sejam 
eles cortes de custos, 
remanejamento de 
equipe, bem como a 
capacitação deles, e 
definir um prazo para 
serem concluídas.

 2) Realizar a  execução: 
Coloque em prática as-
sim que possível, como 
disse anteriormente, 
para não acumular. 
Aqui vale acompanhar 
as etapas de imple-
mentação das ações 
para que não desviem 
do plano criado e as 
metas sejam atingidas 
e mudar o que precisar.

 3) Analisar os resul-
tados:  Nos meses 
seguintes, busque 
comparar como era a 
empresa e como ela 
está. Só assim será 
possível dimensionar 
o quanto o processo 
de reestruturação foi 
eficiente e se ele real-
mente está ajudando a 
sua empresa a crescer.

O foco deve ser sempre 
a sobrevivência do negócio 
mais do que a expansão ou 
a inovação

(*) - Especialista e empresário em 
negócios, com experiência em 
diferentes nichos de mercado, 

como transportes, construção civil, 
pecuária, factoring, indústria de 

vestuário e entretenimento. 
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contratos com fornecedores 
e outros processos impor-
tantes para a operação da 
companhia. 

Saiba de imediato onde 
está surgindo o problema 
e não deixe acumular, pois, 
posteriormente, esse acú-
mulo pode impossibilitar 
a reestruturação eficiente 
da empresa. Para ajudar a 
identificar os problemas, 
o primeiro sinal de alerta  
é quando há um aumento 
desproporcional de custos. 
É quando os gastos da em-
presa com o produto final é 
maior que o retorno, ou seja, 
quando há um aumento de 
investimento, mas o retorno 
é mínimo. Isso leva o risco 
da empresa não ter o lucro 
necessário para a manuten-
ção interna.

Outro ponto é quando o 
consumidor já não apre-
senta mais entusiasmo com 
o produto ou serviço, com 

isso têm-se a perda de 
credibilidade no mercado e 
consequente diminuição de 
clientes. Aqui, a empresa 
necessita de inovação, é 
preciso encontrar novas 
estratégias de marketing. 
Por fim, o terceiro ponto é 
o aumento de dívidas. Nes-
se ponto, uma alternativa 
é realizar demissões para 
sobrar dinheiro no caixa e 
regularizar a situação.

No ano passado, 3,36 
milhões de empresas foram 
abertas, entretanto 1,04 
milhão foram fechadas, 
segundo levantamento do 
Ministério da Economia. O 
que levou ao fechamento 
dessas empresas foi a falta 
de uma boa gestão e para 
que sua marca não tenha 
o mesmo destino, abaixo, 
Gérlio Figueiredo dá três 
dicas de como realizar uma 
reestruturação empresarial. 
Ele avalia que, após ter todo 

Antonio Carlos Lopes (*) 
 
O Brasil segue em grave crise de identi-

dade. Já faz tempo, aliás. Parece que nos 
dividimos em dois, três ou quatro mun-
dos completamente distintos que olham 
somente para o próprio umbigo. Assim, 
prevalece a intolerância; o resultado é 
o retrocesso coletivo. A pandemia nos 
atordoa, é fato. São milhares os óbitos, em 
tragédia sem perspectiva de ser estancada. 

Além das numerosas e irreparáveis perdas, 
outros milhares de cidadãos têm a vida com-
prometida: falo dos pós-Covid com sequelas 
importantes, em especial no campo neuro-
lógico. A sociedade está apreensiva, tensa. 
Equilíbrio é cada vez mais raro. Daí, temos 
parte da explicação de ânimos acirrados, 
posicionamentos extremos e do clima de ódio 
em redes sociais, em discussões familiares, 
em grupos de amigos e por aí vai.

As polêmicas não se resolvem de forma 

natural. O esperado é que elas tragam 
à tona argumentos para reflexão, para 
revisão, amadurecimento ou mesmo con-
firmação de pensamentos. Ocorre que 
viraram estopim de guerra permanente.

Como médico, defendo o humanismo como 
remédio para qualquer mal. No dia a dia da 
assistência, olhar o paciente com atenção, 
tratá-lo com respeito, chamá-lo pelo nome já 
é meio caminho andado para recuperação. Ou 
para elevar a qualidade da existência quando 
o caso requer ações paliativas.

Na verdade, respeito e boa vontade 
são excelentes receitas para tudo. Nosso 
país precisa de doses e mais doses. Nossa 
sociedade precisa de cuidado, de empatia, 
de cumplicidade. Hoje, ouso afirmar que 
não há outra estrada para o Brasil sair do 
lamaçal. A vida é muito mais do que pe-
quenas divergências. Valores e princípios 
são para nos guiar; não para nos armar.

Vejam o exemplo que médicos, profissionais 

de saúde e muitos outros nos dão agora. Cer-
cados de dificuldades, sem equipamentos de 
proteção individual, enfrentando insuficiência 
de medicamentos, de leitos, de insumos, eles 
resistem com firmeza e paixão. Expõem-se 
por compromisso com o próximo.

Ok, todos somos livres para expressar 
opiniões e defender escolhas, porém, cal-
ma lá! Só o diálogo nos faz chegar a bom 
termo e a soluções alvissareiras.

Reforço que agir pautado no humanismo é 
indispensável, mais do que nunca. Esse é o 
gesto revolucionário que todos precisamos.

Minha experiência de décadas de cuida-
dos a pacientes e de dedicação a alunos 
forjou em mim a convicção de que sempre 
há como superar adversidades. 

Valhamo-nos de altruísmo. Dias melho-
res virão.

(*) - É presidente da Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica.

A vida é mais

Profissionais com mais 
de 40 anos já sofreram 
preconceito no trabalho

ederepente50.com/reprodução
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 20 de maio de 20216

Em muitos desses casos, máquinas atuam na recomendação por 
meio de algoritmos. Em outras, são os próprios humanos que fa-
zem a curadoria. E os consumidores têm diferentes preferências, 

dependendo da circunstância. Buscando entender melhor a relação do 
público com esses agentes de recomendação, a Ilumeo, consultoria de 
Data Science, realizou uma pesquisa no final de 2020 com aproxima-
damente 2000 pessoas que haviam tido interações recentes com algum 
tipo de recomendador. 

Os resultados da pesquisa apontaram que cerca de 80% daqueles 
que fazem compras online têm disposição de aceitar ajuda de uma In-
teligência Artificial para tomar sua decisão de compra, enquanto cerca 
de 20% das pessoas já têm a intenção de delegar a escolha como um 
todo. Quando analisados os brasileiros que têm uma alta frequência de 
compras online, esse número cresceu para 32%. Nesse segundo grupo, 
32% dos usuários inclusive demonstram maior intenção de delegar a 
escolha para uma IA do que para um recomendador humano (31%). 

Isso acontece pela percepção geral positiva que as pessoas têm des-
ses agentes de recomendação, com 65% das pessoas declarando que 
acham útil um recomendador via IA, enquanto a mesma percepção em 
relação a humanos é apenas 4% maior. Já entre os jovens de 18 a 24 
anos, a relação se inverte: 66% dos usuários mais novos acreditam que 
a recomendação feita por IA é útil, enquanto 64% têm essa percepção 
em relação a humanos. 

"Tanto as faixas etárias mais jovens, entre 18 e 24 anos, quanto os 
chamados heavy users de e-commerce - aqueles com frequência míni-
ma semanal na efetuação de compras online - têm uma avaliação geral 
melhor dos agentes de recomendação baseados em Inteligência Artificial 
do que a média geral da amostra. Isso reflete uma maior intenção de 
adoção da tecnologia na medida em que as pessoas têm maior contato 
com elas, seja por uso constante ou por já serem nativas digitais.", ob-
serva Otávio Freire, co-fundador e Head of Science da Ilumeo, além de 
professor titular de Gestão de Marcas da EACH-USP. 

Os dados obtidos inclusive destacaram que a influência desses agentes 
pode ter impacto no próprio comportamento do consumidor: ao menos 
25% dos brasileiros têm propensão a pagar mais por um serviço que 
tenha um recomendador. Esse número vai para 38% entre aqueles que 
têm maior frequência de compras online.

Desses, inclusive, 38% declararam que pagariam mais por recomen-

Atualmente, é muito comum nos depararmos com empresas que usam agentes de recomendação - sejam eles humanos ou 
inteligências artificiais - como uma maneira de personalizar o atendimento ao consumidor, ou simplesmente apresentá-lo 

à uma variedade de produtos disponíveis em seu catálogo. Podem ser e-commerces ou serviços de streaming, 
mas também lojas de vinho ou aplicativos de mobilidade urbana. 

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

#tenhacicatrizes

Yuri Lazaro de Oliveira Cunha

Como a pesquisa estratégica pode 
salvar o seu negócio na prática?

Yuri Lazaro de Oliveira Cunha (*)

Quantas pessoas que você conhece que já que-
braram? Algumas, né?!

Para que você não entre nessa estatística, mesmo 
já tendo uma empresa aberta, eu preciso que você 
preste atenção, nesse tema que é superimportante!

Acredito que todo mundo deveria fazer pesquisa 
de mercado. Periodicamente, você precisa repensar 
sobre a rota da empresa. 

As decisões que estamos tomando estão alinhadas 
com a nossa visão estratégica de longo prazo? É muito 
importante fazer perguntas como: nosso portfólio de 
produtos tem aderência com os nossos territórios de 
atuação? Com o nosso segmento clientes? Nosso preço 
está adequado? Como está o nosso posicionamento? 
Nossas ações de divulgação são efetivas?

Existem várias empresas de pesquisa de mercado, 
com relatórios de quase todos os setores e nichos, mas 
essas pesquisas são caras e nem todo empreendedor 
tem recursos para investir nesse tipo de relatório. 
Em média essas pesquisas custam de R$ 20 a R$ 
150 mil reais.

E aí você se pergunta... Por onde devo começar? Eu 
vou te mostrar nove maneiras simples e práticas, para 
que hoje mesmo você possa começar a sua pesquisa 
de mercado, com informações de alta qualidade.

A primeira é pesquisar informações internas. 
Todas as empresas possuem informações e muitas 
vezes, não sabem o que fazer com elas, muitas in-
formações estão espalhadas e não são estruturadas. 
Você deve analisar questões, como: quais e por que 

são os produtos mais vendidos? E os menos vendi-
dos? Quais são seus clientes? Podemos agrupá-los 
em segmentos/nichos? Qual é o giro dos produtos? 
Quais tem recompra? Com qual ticket médio? Qual 
é a percepção dos colaboradores sobre a nossa 
empresa e dos nossos concorrentes? 

A segunda maneira é buscar dados públicos 
na internet: sites de associações empresariais e 
profissionais (para o segmento gráfico e editoras: 
SINDIGRAF; têxtil: ABIT; salões de beleza: ABSB; 
padarias e confeitarias: ABIP; pet shops: ABINPET; 
entre outros, dados como: valor de mercado, cresci-
mento/retração, ...), relatórios de empresas listadas 
na bolsa de valores (as empresas nos relatórios 
anuais, falam sobre o seu faturamento, estratégia, 
e fornecem muitas informações técnicas do negó-
cio), revistas e jornais de negócios (valor, exame, 
época negócios, istoé dinheiro, entre outros) e do 
seu setor, IBGE (população de uma cidade, faixa 
etária, nível escolar, renda, são vários dados que 
são interessantes para definir e entender sobre o 
público alvo) e dados do governo. 

A terceira forma é olhar o Google Trends, que é 
uma ferramenta poderosa para saber se o produto 
ou serviço está sendo mais ou menos procurado, em 
determinada região e data.

A quarta é fique próximo e fale com os clientes: Por 
que eles te escolheram? Preço, produto, agilidade, 
qualidade, atendimento...? Como foi a experiência de 
compra? E a entrega do produto ou serviço? Exis-
tem pontos a serem melhorados / reclamações? As 
reclamações são uma fonte poderosa de inovações e 
melhora de satisfação dos clientes, não tenha medo 
delas! Aceite abertamente uma visão externa.

A quinta maneira é aplicar questionários. Procure 
maneiras criativas e atrativas, ofereça brindes ou 
descontos para que as pessoas participem da pes-

quisa. Pesquise as formas adequadas de criar um 
questionário, peça opiniões para os colaboradores, 
e teste a pesquisa antes de aplicá-la. As pesquisas 
são físicas (papel) ou digitais (formulários do google, 
typeform, entre outros).

 
A sexta abordagem é fique de olho em seus con-

correntes, compare: qual o mix de produtos/serviços? 
Quais são os preços? Possuem programa de fidelidade? 
Quais promoções que realizam? Em que épocas do 
ano? Com qual frequência? Quanto dão de desconto? 
Como eles divulgam o negócio? Jornal do bairro, Pan-
fletos, Instagram, Facebook, Youtube, Google Maps, 
Waze...? Com que frequência eles fazem propagandas 
e de quais produtos? 

Por exemplo, seu concorrente tem estacionamento 
ou vagas disponíveis para clientes? Se o seu ponto 
não tem, você deveria considerar uma parceria com 
um estacionamento ou algo do gênero.

E não veja seus concorrentes como inimigos, tem 
mercado para todos. Nessa época de crise muitas 
empresas se ajudaram, em especial: produtoras de 
eventos, agências de viagens, entre outros. 

A sétima é como os clientes te avaliam na internet? 
No Google, ao jogar o nome da sua empresa, o que 
mais aparece? E em quais sites? Análise sites, como: 
Reclame Aqui (Existem reclamações? Quais são as 
reclamações?); Google Maps/Facebook (Quantas 
estrelas? Quais os comentários?). Aprenda com 
seus erros!

A oitava dica é utilize o Cliente Oculto, para desco-
brir informações valiosas. Podemos descobrir: O que 
os funcionários falam da empresa? Como oferecem os 
produtos e serviços? Como está o nosso atendimento? 
Como está a limpeza e aparência da empresa? É ne-
cessário treinar ou recapacitar a equipe? Precisamos 
melhorar a comunicação? 

A nona é fique calmo! Você não precisa fazer 
sozinho e nem saber de tudo! Existem profissio-
nais freelancers e pequenas agências, com valores 
acessíveis. Não tenha receio de delegar. O seu 
tempo é mais valioso em coisas que você domina e 
na gestão do negócio. 

Mas mais do que isso: transforme essas informa-
ções em ações práticas no seu negócio!

Gostou das dicas? Siga os perfis no Instagram: @
yurilazaro e @empreendedorescompulsivos

Um forte abraço até mais!

(*) É Diretor Fundador da YLX Educação Autêntica – 
Boutique de Treinamento em Gestão e RH Ágil. Profes-

sor Head dos MBA em Gestão de Inovação, MBA em 
Estratégia Corporativa, MBA em Gestão de Negócios e 

da pós em Gestão de Projetos da BSP – Business School 
São Paulo. Professor da ESPM, Belas Artes, Metodista, 

UNIFACS, Sustentare e Senac. Doutorando e Mestre 
em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Nos 

últimos anos, conduziu projetos e iniciativas de grande 
parte das maiores e mais prestigiadas corporações que 

compõem a lista da Fortune 500.

Parecer humano faz toda a diferença - De acordo com a pesquisa, 
os dados obtidos comprovam um fato importante: a humanidade confere 
a credibilidade ao recomendador de que aquela sugestão está sendo 
feita de forma personalizada, isto é, pensando nas singularidades de 
cada indivíduo. Para influenciar positivamente a visão dos consumidores 
sobre os agentes de recomendação à base de IA, algumas empresas estão 
apostando na chamada antropomorfização. 

Na prática, isso significa usar deliberadamente características huma-
nas na formatação de seus agentes de recomendação robóticos. Outros 
estudos de neuroimagem já apresentavam uma preferência por avatares 
mais antropomorfizados, que imitam comportamentos humanos, como 
a Nat Natura, a Lu do Magazine Luiza ou a Mara, da Amaro. 

Essa identificação acontece pois os consumidores tendem a se apegar 
a semelhanças que enxergam em si, como a personalidade, valores e 
modos de se expressar, fazendo com que usuários criem uma ligação mais 
profunda com as empresas por trás do avatar. Por exemplo, se um avatar 
mostra ter um animal de estimação, donos de pets podem se identificar 
mais com ele. Porém, ainda que existam alguns casos de sucesso, hoje 
apenas cerca de 24% das IAs de recomendação são percebidas como 
antropomorfizadas pelos consumidores. 

Quanto ao perfil desses agentes mais antropomorfizados, mais da 
metade dos respondentes demonstraram predileção por agentes femi-
ninos (51%) em detrimento daqueles dos masculinos (46%). Já quando 
a avaliação é feita levando em conta características étnicas, negros, 
brancos e asiáticos apresentaram resultados bastante similates (50%, 
49% e 47%, respectivamente). 

E o estudo dá outros indícios de que o fator de identificação faz 
realmente diferença. Aqueles com alta identificação com os agentes 
à base de IA mostraram 12% a mais de propensão a pagar mais por 
um serviço que tenha um agente de recomendação, comparado a um 
similar que não tenha. 

Segundo Freire, "a identificação é um fator que influencia muito a 
percepção geral sobre um agente de recomendação. É entre os que 
apresentam o maior nível de identificação com os agentes que en-
contramos as melhores avaliações, independentemente dos critérios 
que estão sendo avaliados". - Fonte e outras informações: (https://
ilumeo.com.br/).

dações de robôs, enquanto 36% aceitariam acréscimos por sugestões 
de humanos. Isso significa que as recomendações são bem aceitas e 
o consumidor está contando com elas para suas decisões de compra. 

Cresce a confiança nas recomendações via IA - Essas avalia-
ções evidenciam que os recomendadores via IA estão ganhando cada 
vez mais espaço e criando um elo de confiança com os consumidores. 
Hoje, em torno de 50% dos respondentes do estudo declaram confiar 
nas recomendações e acreditam que elas são personalizadas para eles. 
Fazendo o recorte apenas entre aqueles que têm alta frequência de 
compras online, esse número sobe para 58%. 

Falando especificamente da percepção de personalização da reco-
mendação via IA, 60% dos entrevistados mais novos acham que elas se 
sobressaem aos humanos (56%). Até por isso, 64% deles declara que 
os recomendadores robóticos apresentam uma alta performance, contra 
apenas 54% que declaram o mesmo em relação aos humanos. 

Uma das possíveis explicações pela atual popularidade dessa tecno-
logia quando se tratam de IAs pode ser a facilidade de utilização delas. 
No geral, 19% dos respondentes perceberam que há mais esforço para 
interagir com um recomendador humano, enquanto 17% sentiram o 
mesmo, mas com as máquinas. Para os jovens entre 18 e 24 anos, a 
percepção de esforço para interagir com humanos sobe para 25%. 

"Há uma nova geração para quem as tecnologias digitais sempre esti-
veram presentes, os chamados nativos digitais. São pessoas que vieram 
ao mundo com um ambiente virtual já consolidado, o que dá a elas uma 
maior naturalidade na interação com a internet e novas tecnologias de 
forma geral. Por estarem acostumados com esse ambiente virtual, onde 
tudo é muito rápido e instantâneo, é compreensível que os jovens sejam 
mais propensos a escolherem recomendadores mais velozes e práticos, 
e os avaliarem melhor", comenta o especialista. 

Porém, uma questão que o estudo leva em conta e faz toda a diferen-
ça na interpretação dos resultados é que a preferência por humanos 
ou robôs varia muito de acordo com o tipo de categoria de consumo. 
Enquanto, por exemplo, as máquinas já comandam aquelas associadas 
a momentos de lazer, e que são menos complexas, como streaming de 
filme (37%), de música (39%) e aplicativos de mobilidade (40%), os 
humanos ainda seguem na frente com alimentos para casa e produtos 
para construção e reforma, com apenas 12% dos respondentes prefe-
rindo IAs nessa categoria. 

JOvEns PrEfErEM 
InterAgIr Com 
rObôs dO QuE 
humAnos nAs 

ComprAs

Agentes de reComendAção



A próxima jogada

O mundo se defronta 
com uma deplorável 
situação na natureza, 
na economia, na 
educação

Em vez de evoluir, a 
espécie humana está 
decaindo e poucos 

enxergam essa realidade, 
optando por um viver de 
ilusões e procurando a 
falsa felicidade. Tudo se 
baseia no cérebro, o sistema 
neural, como se ele fosse 
o núcleo da vida, mas não 
é; é uma das mais sensa-
cionais criações no mundo 
material, mas o que vivifica 
o corpo é o espírito. 

O cérebro pode criar 
o sentimentalismo e a 
fantasia, ser influenciado 
por alucinógenos, ou por 
cobiças, mas sem a energia 
do espírito, se decompõe 
em pouco tempo. O Bra-
sil pagou dívida externa 
emitindo e inflacionando; 
combateu a inflação com 
dólar tabelado, fragilizou a 
indústria, exportou empre-
gos, aumentou a dívida, e 
agora na pandemia tem de 
subsidiar a população. 

Os EUA também, mas têm 
como diferencial o dólar, 
mas estão dando subsídios 
e realizando reformas na 
infraestrutura porque de-
sistiram de fabricar, e estão 
buscando os avanços na 
tecnologia, o que no Brasil 
parou de evoluir junto com 
as fábricas fechadas. O que 
os brasileiros fizeram com 
o seu país?

O ocidente acobertou a 
inflação, tabelando o preço 
do dólar, deixando as in-
dústrias minguar e eliminar 
empregos. A China deu 
ênfase na produção visando 
exportar com preço baixo 
em dólar, gerando efeito 
dinâmico na economia. Na 
crise, o ocidente só tem a 
opção de subsidiar os con-
sumidores e aumentar a 
dívida, mas isso representa 
o aumento de procura que a 
China precisa para reativar 
sua grande fábrica e pros-
seguir capitalizando. 

A economia real já vinha 
dando mostras de estresse 
e desequilíbrio. Em visita 
a São Paulo, em abril de 
2014, o ministro das Fi-
nanças do Reino Unido, 
George Osborne, fez uma 
advertência não só ao Bra-
sil, mas também a outros 
emergentes: “O modelo 
econômico baseado em 
produção de bens que a 
China já produz não é mais 
sustentável”. Então o que 
fazer para alcançar susten-
tabilidade? Produzir o quê 
para evitar a precarização 
e desequilíbrio geral?

Não há mais equilíbrio 
entre os seres humanos, 
apenas busca de vanta-
gens. O Brasil e o mundo 
enfrentam um problema 

super grave e os “caras” 
ficam procurando pelo em 
ovo como no tribunal de 
Pilatos e da inquisição? 
Em vez de ficarem espa-
lhando venenos, deveriam 
trabalhar pelo Brasil e pelo 
aprimoramento da espécie 
humana. 

O Estado foi inchando. 
Obras superfaturadas. Dí-
vidas aumentando. Reserva 
em dólares baixando. Não 
há responsabilidade com 
o futuro e as novas gera-
ções. Déficits internos e 
externos. As contas estou-
ram. O crédito foi uma boa 
invenção para promover 
o desenvolvimento. O sis-
tema levou séculos para 
chegar à forma atual. Poder 
e dinheiro desumanizaram 
a vida, eliminando os alvos 
elevados de aprimoramen-
to, gerando decadência 
geral. 

Não há boa vontade. Mer-
cado e Estado se afastaram 
do humanismo, do real ob-
jetivo da vida. É necessário 
combater a criminalidade. 
Criou-se o liberalismo, a 
não intervenção do Esta-
do. Os gananciosos foram 
ocultamente assumindo o 
controle, impondo rumos 
benéficos aos seus inte-
resses visando absorver 
os fluxos de dinheiro do 
Estado. Outros diziam que 
o excesso de individua-
lismo deu oportunidade 
para o avanço da ganância 
e concentração do poder, 
e por isso queriam maior 
influência do Estado. 

No extremo, surgiu o 
capitalismo de Estado que 
impõe os rumos, controla os 
fatores essenciais visando 
o acúmulo de capitais. No 
geral, os cidadãos se tor-
naram indolentes e presas 
fáceis do pão e circo. Agora 
chegamos ao desequilíbrio 
geral na economia, dívida 
pública, população eleva-
da, limitação de recursos 
naturais, insatisfação so-
cial. Qual será a próxima 
jogada nesse complicado 
tabuleiro?

Há uma forte efervescên-
cia no mundo. No Brasil, 
ela é particularmente mais 
grave devido à displicência, 
indisciplina, falta de esforço 
em trabalho dedicado. Em 
grande parte da história, os 
governantes não cuidaram 
do desenvolvimento e for-
talecimento da população. 

Todos tiveram oportuni-
dade de agir e contribuir, 
muitos falharam levados 
pela cobiça. Sabotadores, 
falsos líderes e corruptos 
atrasaram a nação e o povo 
em seu desenvolvimento 
consentâneo com as leis 
naturais da Criação. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ Nº 02.596.357/0001-00

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo Nota 2019 2018
Circulante  4.141.425 4.945.384
Caixa e Equivalentes de Caixa 04 245.703 243.393
Contas a Receber 05 1.888.280 2.186.427
Estoques 06 1.922.964 2.403.838
Impostos a Recuperar 07 18.049 11.416
Adiantamentos  60.336 96.305
Outros Créditos  3.544 4.005
Despesas do Exercício Seguinte  2.549 -
Não Circulante  164.645 242.232
Investimentos 08 60.000 60.000
Imobilizado 09 104.079 181.666
Intangível  566 566
Total do Ativo  4.306.070 5.187.616

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2019 2018
Circulante  4.809.168 4.739.328
Fornecedores 11 3.582.226 3.248.237
Empréstimos e Financiamentos 12 1.042.947 1.304.271
Obrigações Sociais 13 39.242 35.389
Obrigações Tributárias 14 17.751 1.861
Provisões 15 52.807 56.831
Adiantamentos  73.753 85.434
Outras Obrigações  442 7.305
Não Circulante  2.064.553 2.334.553
Empréstimos e Financiamentos 12 1.119.960 1.389.960
Obrigações Tributárias 14 944.593 944.593
Patrimônio Líquido 17 (2.567.651) (1.886.265)
Capital Social  3.705.000 3.705.000
(-) Capital Social a Integralizar  (797.778) (797.778)
Adiantamento Futuro Aumento de Capital  1.224.340 1.224.340
(-) Ações em Tesouraria  (68.000) (68.000)
Reserva Legal  - 8.646
(-) Prejuízos Acumulados  (6.631.213) (5.958.473)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  4.306.070 5.187.616

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
Resultado do Exercício (681.386) 112.696
Ajustado por: 
Depreciação e Amortização 73.533 87.909
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 386.030 -
Provisão para Desvalorização dos Estoques 432.126 -
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais 
Contas a Receber (87.883) 530.235
Estoques 48.748 334.640
Impostos a Recuperar (6.633) 870
Outras Créditos (2.088) (1.078)
Adiantamentos 35.969 202.994
Fornecedores 333.989 (760.790)
Obrigações Tributárias 15.890 (25.767)
Obrigações Sociais 3.853 (3.010)
Outras Obrigações (6.863) 7.304
Provisões Trabalhistas (4.024) 3.051
Adiantamentos (11.681) (102.662)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 529.580 386.392
Fluxo De Caixa Das Atividades de Investimentos 
Aquisição de Imobilizado (55.000) -
Baixa de Imobilizado 59.054 -
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 4.054 -
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 
Adiantamentos para Aumento de Capital - (3.250)
Operações com Empréstimos e Financiamentos (531.324) (248.512)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (531.324) (251.762)
Aumento (Diminuição) Caixa e Equivalentes de Caixa 2.310 134.630
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 243.393 108.763
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 245.703 243.393

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios 
Encerrados em 31 de Dezembro - Método Indireto
 (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis 
Individuais Encerradas em 31 de Dezembro de 2019

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações Financeiras - Ano - Calendário de 2019 e 2018 (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)A Maior Rede de Autopeças do Brasil

 Nota 2019 2018
Receita Operacional Líquida 18 21.888.739 24.739.727
(-) Custo das Mercadorias Vendidas  (20.847.736) (23.635.781)
Lucro Bruto  1.041.003 1.103.946
Despesas Operacionais 
   Gerais e Administrativas  (493.981) (545.763)
   Despesas com Pessoal  (858.490) (855.291)
   Despesas Tributárias  (95.672) (113.074)
   Outras Receitas e Despesas 19 (5.978) 880.969
   Total das Despesas Operacionais  (1.454.121) (633.159)
Resultado Antes das Despesas
  e Receitas Financeiras  (413.118) 470.787
   Resultado Financeiro 20 (240.384) (331.570)
Resultado Antes do IR e CS  (653.502) 139.217
   Provisão para o IR e CS 21 (27.884) (26.521)
Resultado do Exercício  (681.386) 112.696
Resultado por Ação:  (183,91) 30,42

Demonstração do Resultado dos Exercícios Encerrados 
em 31 de Dezembro (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

 Capital Capital Reservas de Lucros   Lucros /
 Social Social a Reserva Ações em Prejuízos  Patrimônio
 Subscrito Integralizar Legal Tesouraria Acumulados AFAC Liquido
Em 31 de Dezembro de 2017 3.705.000 (797.778) 3.011 (68.000) (6.065.534) 1.227.590 (1.995.711)
Resultado do Exercício - - - - 112.696 - 112.696
Adiantamento Futuro Aumento de Capital - - - - - (3.250) (3.250)
Constituição Reserva Legal - - 5.635 - (5.635) - -   
Em 31 de Dezembro de 2018 3.705.000 (797.778) 8.646 (68.000) (5.958.473) 1.224.340 (1.886.265)
Resultado do Exercício - - - - (681.386) - (681.386)
Reversão Reserva Legal para Absorção de Prejuízos - - (8.646) - 8.646 - -   
Em 31 de Dezembro de 2019 3.705.000 (797.778) - (68.000) (6.631.213) 1.224.340 (2.567.651)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Encerrados (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 01 - Informações Gerais: A Rede Ancora-SP Importadora, Exporta-
dora e Distribuidora de Auto Peças S.A. é uma companhia por ações, de 
capital fechado, cujos atos constitutivos datados estão arquivados na JU-
CESP sob nº 35300156498. Está registrada no CNPJ - Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas sob o nº 02.596.357/0001-00. Encontra-se sediada na 
cidade de São Paulo, Rua Joaquim Oliveira Freitas, 2188, Sarandi. CEP 
02.596.357/0001-00. A Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distri-
buidora de Auto Peças S.A. tem como objeto a comercialização no varejo e 
por atacado de auto peças, acessórios em geral, bem como de qualquer 
componente de veículos automotores, pneus e lubrificantes; a importação e 
exportação de auto peças, acessórios e demais componentes de veículos 
automotores; e, a participação societária em outras empresas, inclusive nas 
de em conta de participação. A Companhia tem unidade na cidade São 
Paulo-SP e realiza vendas para o mercado interno e externo. A emissão 
destas demonstrações contábeis foi autorizada pela administração da Com-
panhia em 31/01/2020. 1.1 Continuidade Operacional: Em 31/12/2019 a 
Companhia apresentou capital circulante líquido negativo de R$ 667.743 e 
passivo a descoberto de R$ 2.567.651. Essas condições indicam a existên-
cia de incerteza que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. A Administração vem adotando 
diversas medidas para o restabelecimento de seu equilíbrio financeiro, eco-
nômico e patrimonial e para a recuperação da sua lucratividade. O sucesso 
dessas medidas é importante para permitir que a Companhia honre os 
compromissos assumidos com os credores.  Essas demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas no pressuposto do sucesso dessas medidas e, 
consequentemente, continuidade das operações, e não incluem quaisquer 
ajustes e reclassificações de ativos e passivos. Nota 02 - Bases De Prepa-
ração das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis do 
exercício findo em 31/12/2019 foram elaboradas e estão sendo apresenta-
das de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com 
atendimento integral do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, 
bem como da Lei nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09. Nota 03 - Resumo 
Das Principais Políticas Contábeis: 3.1 Classificação de Itens Circulan-
tes e Não Circulantes: No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincen-
das, ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses, são 
classificados como itens circulantes, e aqueles com vencimento ou com 
expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens 
não circulantes. 3.2 Compensação Entre Contas: Como regra geral, nas 
demonstrações contábeis, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas, 
são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou 
permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e 
está compensação reflete a essência da transação. 3.3 Transações em 
Moeda Estrangeira: Os itens nestas demonstrações contábeis são mensu-
rados em moeda funcional Reais (R$) que é a moeda do principal ambiente 
econômico em que a companhia atua e na qual é realizada a maioria de 
suas transações, e são apresentados nesta mesma moeda. Transações em 
outras moedas são convertidas para a moeda funcional da seguinte forma: 
os itens monetários são convertidos pelas taxas de fechamento e os itens 
não monetários pelas taxas de câmbio da data da transação. 3.4 Instru-
mentos Financeiros: A companhia classifica os seguintes instrumentos 
financeiros como instrumentos financeiros básicos: (a) Caixa e equivalentes 
de caixa; (b) Instrumentos de dívida; e, (c) Investimentos em ações ou quo-
tas. Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os 
empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo 
custo amortizado. Os investimentos em ações ou quotas são avaliados pelo 
valor justo por meio do resultado. 3.5 Caixa e Equivalentes de Caixa: Cai-
xa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Companhia, 
depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras com 
vencimento de curto prazo de cerca de 3 meses ou menos da data da tran-
sação. 3.6 Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes 
correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos e 
mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia. As contas a 
receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, sub-
sequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método 
da taxa de juros efetiva menos a provisão para perdas por redução ao valor 
recuperável (perdas no recebimento de créditos). 3.7 Estoques: Os esto-
ques estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor recuperável. 
O custo é determinado utilizando o método do custo médio. O custo das 
mercadorias para revenda compreende o valor da mercadoria líquido dos 
impostos recuperáveis e não inclui o custo de empréstimos e financiamen-
tos. O valor recuperável é o preço de venda estimado diminuído dos custos 
para revenda. 3.8 Investimentos: Os investimentos são quotas de capital 
de cooperativas de crédito e da Rede Ancora franqueadora, os quais são 
mantidos ao valor de custo. 3.9 Imobilizado: Todos os itens do imobilizado 
são apresentados pelo custo menos depreciação acumulada. O custo inclui 
os gastos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e estar em 
condições necessárias para que seja capaz de funcionar da maneira pre-
tendida pela administração, e líquido dos impostos recuperáveis. Os custos 
subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for prová-
vel que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de 
itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manuten-
ções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando in-
corridos. A depreciação é calculada usando o método linear 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 ajustado se este for maior que seu valor recuperável 
estimado. 3.10 Intangível: Os softwares são reconhecidos pelo custo, que 
compreende seu preço de compra mais qualquer custo diretamente atribu-
ível à elaboração do ativo para a finalidade pretendida. Todos os custos 
associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos dos softwares reconhecidos como ativos 
são amortizados durante sua vida útil. 3.11 Redução ao Valor Recuperá-
vel de Ativos Não Financeiros: Os ativos que estão sujeitos à depreciação 
ou amortização são revisados para a verificação de perdas por desvaloriza-
ção sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. Para fins de avaliação da perda por 
desvalorização dos ativos imobilizado e intangível, os ativos são agrupados 
nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não fi-
nanceiros que tenham sofrido perda por desvalorização, são revisados para 
a análise de uma possível reversão dessa perda na data de apresentação 
das demonstrações contábeis. Uma perda por desvalorização é reconheci-
da pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. 
Este último é o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos 
de venda e o valor em uso. 3.12 Contas a Pagar a Fornecedores: As con-
tas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e 
são, inicialmente, reconhecidas pelo custo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na 
prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, 
ajustadas a valor presente quando o efeito for relevante. 3.13 Empréstimos 
e Financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, 
inicialmente, pelo custo da operação, ou seja, o valor presente a pagar à 
instituição financeira e, subsequentemente, demonstrados pelo custo amor-
tizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor dos paga-
mentos é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa 
de juros efetiva. 3.14 Imposto de Renda e Contribuição Social: Os tribu-
tos sobre o lucro do período compreendem o imposto de renda e a contri-
buição social correntes. O tributo é reconhecido na demonstração do resul-
tado. Os encargos de imposto de renda e contribuição social correntes são 
calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço 
do país em que a companhia atua e gera lucro. A administração avalia, pe-
riodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de 
imposto de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal 
aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apro-
priado, com base nos valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais. 
3.15 Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem 
uma obrigação na data das demonstrações contábeis como resultado de 
eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja exigida para 
liquidar a obrigação; e o valor foi estimado de maneira confiável. As provi-
sões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar 
a obrigação na data das demonstrações contábeis. Quando o efeito do valor 
do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do 
desembolso que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação. 3.16 
Apuração do Resultado: O resultado das operações é apurado em confor-
midade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o 
reconhecimento de receitas quanto de despesas. 3.17 Reconhecimento 
da Receita de Vendas: A receita de vendas 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 lí-
quida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A 
Companhia reconhece a receita quando: (i) Foram transferidos ao compra-
dor os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos 

produtos; (ii) O valor da receita pode ser mensurado com segurança; e, (iii) 
É provável que benefícios econômicos futuros associados a transação flui-
rão para a Companhia. 3.18 Dividendos: A distribuição de dividendos para 
os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demons-
trações contábeis ao final do exercício, com base no Estatuto Social. 3.19 
Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis: A preparação de demons-
trações contábeis requer que a administração da Companhia se baseie em 
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e 
passivos, receitas e despesas, bem como, a divulgação de informações 
sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados finais des-
sas transações e informações, quando de sua efetiva realização em perío-
dos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As políticas contábeis 
e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na 
preparação das demonstrações contábeis, são: a) Provisão para créditos 
de liquidação duvidosa; b) Vida útil e valor residual dos ativos imobilizados 
e intangíveis; e, c) Valor recuperável dos estoques, imobilizados e intangí-
veis; Nota 04 - Caixa e Equivalentes de Caixa: 2019 2018
Caixa 23 7 
Banco Conta Movimento 229.548 233.386 
Capitalização 16.132 10.000 
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 245.703 243.393 
Nota 05 - Contas a Receber: 2019 2018
Contas a Receber de Clientes 2.200.242 2.186.427 
Contas a receber diversos 74.068 -
(-) Provisão para Créditos de 
Liquidação Duvidosa (PCLD) (386.030) -     
Total das Contas a Receber 1.888.280 2.186.427
Aging List Contas a Receber:  
Vencidos acima de 90 dias 424.115 323.256
Vencidos até 90 dias 36.557 39.996
A vencer até 30 dias 1.167.193 1.568.186
A vencer de 31 a 90 dias 636.953 227.909 
A vencer de 91 a 180 dias 9.492 9.966 
A vencer de 181 a 365 dias - 17.114 
A vencer acima de 365 dias - -     
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (386.030) -     
Contas a Receber 1.888.280 2.186.427 
Contas a Receber por Tipo de Moeda: Reais 1.888.280 2.186.427 
Contas a Receber 1.888.280 2.186.427
Nota 06 - Estoques: 2019 2018
Mercadorias para Revenda 2.309.123 2.355.086 
Peças em Garantia Fornecedor 45.967 48.752 
Provisão para Desvalorização (432.126) -     
Total dos Estoques 1.922.964 2.403.838 

Nota 07- Impostos a Recuperar: 2019 2018
PIS a Recuperar 2.118 483 
COFINS a Recuperar 9.730 2.224 
ICMS a Recuperar 6.198 8.709 
IRRF a Recuperar 3 -     
Total de Impostos a Recuperar 18.049 11.416 
Nota 08 - Investimentos: 2019 2018
Empresa Nacional dos Comerciantes, Importadores 
e Exportadores de Autopeças e Franquias S.A. 60.000 60.000 
Total dos Investimentos 60.000 60.000

Nota 09 - Imobilizado Máquinas e Móveis e Computadores Ferra- Equipamentos de Insta- Benfeitorias em
  Equipamentos Utensílios e Periféricos mentas Telecomunicações lações Imóveis 3º’s Total
Taxas de Depreciação 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 
Em 31 de dezembro de 2017: Custo 74.873 144.427 159.237 11.263 7.942 17.380 325.924 741.046 
Depreciação Acumulada (29.211) (129.227) (159.237) (11.263) (4.103) (17.380) (121.050) (471.471)
Valor contábil líquido 45.662 15.200 - - 3.839 - 204.874 269.575 
Depreciação (7.487) (14.443) - - (794) - (65.185) (87.909)
Saldo Final 38.175 757 - - 3.045 - 139.689 181.666
Em 31 de dezembro de 2018: Custo 74.873 144.427 159.237 11.263 7.942 17.380 325.924 741.046 
Depreciação Acumulada (36.698) (143.670) (159.237) (11.263) (4.897) (17.380) (186.235) (559.380)
Valor contábil líquido 38.175 757 - - 3.045 - 139.689 181.666 
Adições - 55.000 - - - - - 55.000 
Baixas (74.873) (53.651) (159.237) (11.263) (7.942) (17.380) (55.000) (379.346)
Depreciação (6.864) (757) - - (728) - (65.184) (73.533)
Baixa da Depreciação 43.562 83.225 159.237 11.263 5.625 17.380 - 320.292 
Saldo Final - 84.574 - - - - 19.505 104.079
Em 31 de dezembro de 2019: Custo - 145.776 - - - - 270.924 416.700 
Depreciação Acumulada - (61.202) - - - - (251.419) (312.621)
Valor contábil líquido - 84.574 - - - - 19.505 104.079 
Nota 10 - Recuperabilidade dos Ativos: Anualmente ou quando houver 
indicação que uma perda foi sofrida, a companhia realiza o teste de recu-
perabilidade do saldo contábil de ativos intangíveis, imobilizado e outros 
ativos não circulantes, para determinar se estes ativos sofreram perdas por 
desvalorização. Estes testes são realizados de acordo com a seção 27 do 
Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Em-
presas. Nota 11 - Fornecedores: 2019 2018
Contas a Pagar a Fornecedores Nacionais 3.582.226 3.248.237 
Total das Contas a Pagar a Fornecedores 3.582.226 3.248.237 
Aging List Contas a Pagar a Fornecedores 
Vencidos acima de 90 dias (a) 43.364 -     
Vencidos até 90 dias (a) 21.940 90.439 
A vencer até 30 dias 1.753.929 1.303.447
A vencer de 31 a 90 dias 1.741.761 1.292.333 
A vencer de 91 a 180 dias 21.136 71.647 
A vencer de 181 a 365 dias 96 137.889 
A vencer acima de 365 dias - 352.482 
Contas a Pagar a Fornecedores 3.582.226 3.248.237
Contas a Pagar por Tipo de Moeda: Reais 3.582.226 3.248.237 
Contas a Pagar a Fornecedores 3.582.226 3.248.237 
(a) R$ 62.096 dos valores vencidos são valores a pagar a Rede Ancora 
Franqueadora, os quais serão abatidos com verbas de marketing.
Nota 12 - Empréstimos e Financiamentos: 2019 2018
Empréstimo Rede Ancora Associação 351.809 621.809 
Empréstimo Acionistas 466.900 466.900 
Empréstimo Santander 522.947 1.034.271 
Conta Garantida Santander 250.000 -     
Debêntures Emitidas 571.251 571.251 
Total de Empréstimos e Financiamentos 2.162.907 2.694.231 
Parcela Circulante 1.042.947 1.304.271 
Parcela Não Circulante 1.119.960 1.389.960 
Total 2.162.907 2.694.231 
Aging List Empréstimos e Financiamentos
2019 - 1.304.271 
2020 1.042.947 270.000 
2021 1.119.960 1.119.960 
Total 2.162.907 2.694.231 
Empréstimos e Financiamentos por Tipo de Moeda
Reais 2.162.907 2.694.231 
Total 2.162.907 2.694.231 
Taxas
Empréstimo Acionistas 1,80% a.m. 1,80% a.m.
Empréstimo Santander 1,35% a.m. 1,35% a.m.
Conta Garantida Santander 1,55% a.m. -
Debêntures Emitidas 1% a.m. 1% a.m.
Os empréstimos e financiamentos são garantidos por fianças e avais. 
Nota 13 - Obrigações Sociais: 2019 2018
Salários a Pagar 17.485 14.628 
INSS a Recolher 13.808 13.282 
FGTS a Recolher 4.332 4.433 
IRRF sobre salários a Recolher 3.617 3.046 
Total das Obrigações Sociais 39.242 35.389
Nota 14 - Obrigações Tributárias: 2019 2018
IRPJ a recolher 10.869 1.131 
CSLL a recolher 6.222 707 
PIS/COFINS/CSLL retida a recolher 17 16 
ICMS ST a recolher 610 -     
ISS retido a recolher 33 7 
Total das Obrigações Tributárias - Circulante 17.751 1.861 
ICMS - Auto de Infração 944.593 944.593 
Total das Obrigações Tributárias - Não Circulante 944.593 944.593 
Total das Obrigações Tributárias 962.344 946.454 
Nota 15 - Provisões: 2019 2018
Provisão para Férias 38.690 42.166 
Provisão de INSS sobre Férias 11.027 11.301 
Provisão de FGT sobre Férias 3.090 3.364 
Total das Provisões 52.807 56.831 
Nota 16 - Provisão Para Contingências: A Companhia não possui con-

tingências cuja probabilidade de perda tenha sido avaliada como de risco 
“provável” ou “possível” pelos assessores jurídicos externos. Nota 17 - Pa-
trimônio Líquido: a) Capital Social: O Capital Social integralizado per-
tencente a acionistas domiciliados no País é de R$ 3.705.000 formado de 
386 ações preferenciais e 3.319 ações ordinárias nominativas com direito 
a voto, com valor nominal de R$ 1.000 cada uma. b) Distribuição de Di-
videndos e Reserva Legal: A política de distribuição de dividendos está 
estabelecida no Estatuto Social, sendo de 25% no mínimo do lucro líqui-
do, após a constituição da Reserva Legal, salvo deliberação em contrário 
pela totalidade dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária. 
c) Ações em Tesouraria: As ações em tesouraria são referentes as tran-
sações de compra de ações dos associados que deixaram a Companhia 
e são revendidas posteriormente. d) AFAC - Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital: A Companhia possui intenção de integralizar o AFAC 
existente no exercício de 2020, os referidos valores não sofrem quaisquer 
tipos de correção monetária.
Nota 18 - Receita Operacional Líquida: 2019 2018
Revenda de Mercadorias 23.146.445 26.023.150 
Total Receita Bruta de Vendas 23.146.445 26.023.150 
(-) Devoluções de Vendas (312.979) (284.755)
(-) Impostos sobre Vendas (944.727) (998.668)
 Total de Deduções e Impostos (1.257.706) (1.283.423)
Receita Operacional Bruta 21.888.739 24.739.727 
Nota 19 - Outras Receitas e Despesas: 2019 2018
Receita com Mensalidades 610.938 579.435 
Bonificações Recebidas 24.548 13.974 
Verbas de Marketing Recebidas 122.164 97.996 
Verbas Comerciais Recebidas 54.289 100.152 
Verbas Rede Card Recebidas - 89.412 
Provisão Desvalorização Estoques 239 -     
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (432.126) -     
Outras Despesas (386.030) -     
Total das Outras Receitas e Despesas (5.978) 880.969 
Nota 20 - Resultado Financeiro: 2019 2018
Receitas Financeiras
Juros Recebidos 11.624 13.273 
Descontos Recebidos 929 432 
Receitas de Aplicações Financeiras 28 24 
Total Receitas Financeiras 12.581 13.729 
Despesas Financeiras: 
Despesas Bancárias (42.318) (36.124)
Descontos Concedidos (4.587) (4.523)
Encargos Financeiros Duplicatas Descontadas (137.416) (300.514)
IOF (63.407) -     
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos (455) -     
Juros Passivos (4.747) (4.013)
Multa e Juros sobre impostos (35) (125)
Total Despesas Financeiras (252.965) (345.299)
Resultado Financeiro Líquido (240.384) (331.570)
Nota 21 - Imposto De Renda e Contribuição Social: 2019 2018
Resultado antes dos IR e CS (653.502) 139.217 
Adições do período 818.156 -     
Prejuízo fiscal 49.396 43.885 
Resultado ajustado (Lalur) 115.258 95.332 
Provisão para o IR e CS (27.884) (26.521)
O Imposto de Renda e Contribuição Social são apurado pelo lucro real tri-
mestral. Pelos valores envolvidos, não houve incidência do percentual de 
10% de adicional. Nota 22 - Cobertura de Seguros: Os bens da Compa-
nhia estão segurados conforme discriminado a seguir: Modalidade: Seguro 
Compreensivo; Objeto: Estoque; Valor Cobertura R$: 5.000.000; Vigên-
cia: De 13/06/2019 à 13/06/2020. As premissas de análise de riscos adota-
das, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria e, conse-
quentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

Walter Domingos de Prince - Diretor Administrativo
André Guirão - Diretor Financeiro

Henrique Benatto Casero - Contador - CRC Nº PR047567/O-9
Relatório do Auditor Independente 

sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Diretores e Acionistas da Rede Ancora - SP Importadora, Exportado-
ra e Distribuidora de Auto Peças S.A. São Paulo - SP. Opinião: Examina-
mos as demonstrações contábeis da Rede Ancora - SP Importadora, Ex-
portadora e Distribuidora de Auto Peças S.A. (Empresa), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas de-
monstrações 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, sujeito aos possíveis efeitos dos assuntos descritos no pará-
grafo base para opinião com ressalvas, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Rede Ancora - SP Importadora, Ex-
portadora e Distribuidora de Auto Peças S.A. em 31/12/2019, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apli-
cáveis as pequenas e médias empresas (CPC PME). Base para opinião 
com ressalvas: (a) Conforme nota explicativa nº 06, a Companhia mantém 
registrado na rubrica de Estoques o montante de R$ 45.967, em 31/12/2019 
de Mercadorias em garantia a receber do fornecedor, para os quais não nos 
foi apresentada a composição do saldo ou relatórios de controle, desta for-
ma, não obtivemos evidência de auditoria suficiente para nos satisfazermos 
quanto à adequação do valor registrado na rubrica. (b) Conforme nota expli-
cativa nº 09, a Companhia mantém registrado na rubrica de Imobilizado o 
montante de R$ 104.079, em 31/12/2019. A administração está realizando 
o levantamento físico dos bens, o reprocessamento da depreciação e a 
conciliação do controle patrimonial, desta forma, diante da instabilidade dos 
saldos, não obtivemos evidência de auditoria suficiente para nos satisfazer-
mos quanto à adequação do valor registrado na rubrica. (c) Conforme nota 
explicativa nº 12, a Companhia possui rubrica de Empréstimos e Financia-
mentos com registro de Debêntures emitidas no exercício de 2012 no valor 
de R$ 571.251, e Empréstimos com Acionistas firmado no exercício de 
2016 no valor de R$ 466.900, para os quais, desde a data do registro do 
passivo, não foram efetuadas as correções monetárias dos saldos, impac-
tando além da rubrica já mencionada, os resultados dos exercícios e conse-
quentemente o Patrimônio Líquido em aproximadamente R$ 929.278. Nos-
sa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos in-
dependentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 

normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião, com ressalvas. Incerteza rele-
vante relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a aten-
ção para a nota explicativa 1.1 que indica que o passivo circulante da Com-
panhia em 31/12/2019 excedeu o total do ativo circulante em R$ 667.743, e 
nesta data apresentou passivo a descoberto de R$ 2.567.651. Essas condi-
ções indicam a existência de incerteza que pode levantar dúvida quanto à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Ainda, conforme 
mencionado na nota explicativa 1.1, a Administração vem adotando medi-
das para o restabelecimento de seu equilíbrio financeiro, econômico e patri-
monial e para a recuperação da sua lucratividade. Essas demonstrações 
contábeis foram elaboradas no pressuposto do sucesso dessas medidas e, 
consequentemente, continuidade das operações, e não incluem quaisquer 
ajustes e reclassificações de ativos e passivos, que seriam requeridos no 
caso de insucesso das medidas mencionadas. Outros assuntos: As de-
monstrações contábeis encerradas em 31/12/2018 apresentadas compara-
tivamente, não foram auditadas por nós ou outros auditores independentes. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a empresa 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança ra-
zoável 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 audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria 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 da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia 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 fal-
sas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da empresa. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que  
identificamos durante nossos trabalhos. Curitiba (PR), 20/02/2020.
Cristiano José Ribeiro dos Santos - Contador CRC (SC) nº 022.513/O-0

Fabio Eduardo Lorenzon - Contador CRC (SC) nº 026.215/O-6
Martinelli Auditores - CRC (SC) nº 001.132/O-9

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 
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Do dispositivo 
ao Business 
Intelligence

O setor de segurança 
eletrônica sofreu 
um salto tecnológico 
a partir de 2015 
e vem, desde 
então, avançando 
rapidamente

O mercado mudou 
quando as câmeras 
de segurança deixa-

ram de ser apenas disposi-
tivos e passaram a, além de 
prover segurança, integrar 
aplicações de Business 
Intelligence para otimizar 
a produtividade e os resul-
tados dos negócios. Nesse 
contexto de integração de 
soluções de vídeo, áudio 
e analíticos, a chegada da 
Inteligência Artificial tem 
possibilitado com que gran-
des infraestruturas sejam 
administradas a distância e, 
mais do que isso, ajudam na 
identificação de objetos e na 
redução de falsos positivos.

Como resultado, os es-
pecialistas em segurança 
puderam mudar para uma 
forma de trabalho proativa 
e baseada em eventos - ao 
invés do monitoramento 
manual contínuo. É impor-
tante lembrar que algumas 
previsões, que, previamente 
alertavam o mercado neste 
início, não se realizaram. A 
tecnologia não minimizou 
o trabalho humano, mas 
capacitou cada vez mais a 
mão de obra. 

As câmeras de vídeo se 
transformaram, surgiram 
soluções integradas no 
setor, e os profissionais 
acompanharam o mesmo 
ritmo de evolução e aprimo-
ramento. Historicamente, 
observamos que educação 
foi e é um investimento com 
retorno imediato para o in-
tegrador - como observamos 
hoje com a longevidade (e 
receita) dos profissionais 
que se qualificaram para 
lidar com a tecnologia. Foi 
um longo caminho até aqui. 

Desde os primeiros inves-
timentos, que partiram do 
governo brasileiro entre os 
anos de 2008 e 2010, com 
a transição do analógico 
para o IP e que abriram as 
portas para o setor privado 
também colaborar com a 
modernização do ambiente 
de tecnologia. Sem dúvida, 
existe também uma questão 
geracional que contribui 
com essa escalada tecno-
lógica, como a chegada de 
mais millennials no mercado 
que olham tanto para a inte-
ligência artificial como para 
outras tecnologias com mais 
abertura e interesse.

O investimento se mos-
trou bastante acertado, 
mesmo em tempos de cri-
se. Durante a pandemia, 
por exemplo, a segurança 
eletrônica mostrou-se es-
sencial - seja no varejo (com 
analíticos que contam e 
medem o fluxo de pessoas) 
e até mesmo no ambiente 

mais crítico dos últimos 
meses: os hospitais (com 
soluções como as câmeras 
térmicas, de controle de 
acesso com reconhecimen-
to facial e sem o toque com 
as mãos). 

Uma das grandes van-
tagens da tecnologia IP, e 
que foi aproveitada nesse 
contexto, é a escalabilidade. 
Assim, os dispositivos já 
instalados foram redirecio-
nados e ganharam novos 
fins com as demandas que 
surgiram pelo caminho. 
Para os próximos anos, ou-
tra revolução está em curso. 

Estamos trabalhando em 
aplicativos de inteligência, 
cada vez mais  embarcados 
na borda, o hardware conta 
com cada vez mais capa-
cidade de processamento, 
através de nosso próprio 
processador. Substituire-
mos cada vez mais  sistemas 
de segurança por sistemas 
de Business Intelligence 
que integram todos os re-
cursos disponíveis e, desde 
a saída da fábrica, já estarão 
adaptados às tecnologias 
que surgirão nos próximos 
anos. A decisão à prova de 
futuro aumenta a escalabi-
lidade e transforma a Taxa 
de Retorno de Investimento 
(ROI) em uma constante de 
longuíssimo prazo.

Com a ampliação das 
nossas tecnologias, a nossa 
empresa e os profissionais 
da segurança ganham novos 
mercados a serem explo-
rados, ganham uma nova 
oportunidade de adquirir 
conhecimento técnico e de 
negócio, dentro das novas 
tecnologias e dos novos 
conceitos de soluções. 
Setores continuarão cres-
cendo e aperfeiçoando-se, 
como, por exemplo o setor 
de infraestrutura crítica, 
cada vez mais regulado em 
muitos países e de total 
importância para garantir o 
funcionamento de serviços 
básicos.  

Mas, sem dúvida, o que 
vem ao futuro, é que não 
somente setores de merca-
do de Enterprise tenham 
acesso ao ecossistema das 
soluções e da inteligência, 
mas que setores médios; 
como o varejo de pequeno 
e médio porte, o setor resi-
dencial, entre outros, pode-
rão aceder a tais soluções, e 
aqui cremos que a oferta de 
sistemas como serviços, irá, 
de verdade, mudar a visão 
estratégica do mercado. 

Plataforma e operadores 
de serviços de inteligência 
no mercado de segurança 
eletrônica possibilitarão 
que todos os setores tenham 
cada vez mais acesso à tec-
nologia, e que os sistemas 
sejam escaláveis, e que 
garantam a possibilidade de 
investimento a longo prazo, 
com maiores retornos aos 
integradores e clientes 
finais. 

(*) - É diretora da Axis 
Communications para o Brasil.

Alessandra Faria (*)

Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ Nº 02.596.357/0001-00

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo Nota 2020 2019 
Circulante  1.064.868 4.141.425
Caixa e Equivalentes de Caixa 04 44.585 245.703 
Contas a Receber 05 1.007.561 1.888.280 
Estoques 06 - 1.922.964 
Impostos a Recuperar 07 - 18.049 
Adiantamentos / Devoluções Fornecedores 08 12.722 60.336 
Outros Créditos  - 3.544 
Despesas do Exercício Seguinte  - 2.549 
Não Circulante  777.066 164.645
Realizável a Longo  Prazo
Contas a Receber 05 717.066 -     
Total do Realizável a Longo Prazo  717.066 -     
Investimentos 09 60.000 60.000 
Imobilizado 10 - 104.079 
Intangível  - 566 
Total do Ativo  1.841.934 4.306.070

Demonstrações Financeiras - Ano - Calendário de 2020 e 2019 (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
A Maior Rede de Autopeças do Brasil

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2020 2019 
Circulante  217.232 4.809.168
Fornecedores 11 128.554 3.582.226 
Empréstimos e Financiamentos 12 - 1.042.947 
Obrigações Sociais 13 - 39.242 
Obrigações Tributárias 14 2.963 17.751 
Provisões 15 - 52.807 
Adiantamentos / Devoluções de Clientes 08 85.715 73.753 
Outras Obrigações  - 442 
Não Circulante  2.124.348 2.064.553
Empréstimos e Financiamentos 12 1.179.755 1.119.960 
Obrigações Tributárias 14 944.593 944.593 
Patrimônio Líquido 17 (499.646) (2.567.651)
Capital Social  3.705.000 3.705.000 
(-) Capital Social a Integralizar  (797.778) (797.778)
Adiantamento Futuro Aumento de Capital  3.546.686 1.224.340 
(-) Ações em Tesouraria  (68.000) (68.000)
(-) Prejuízos Acumulados  (6.885.554) (6.631.213)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  1.841.934 4.306.070

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
Resultado do Exercício (254.341) (681.386)
Ajustado por: 
Depreciação e Amortização 28.607 73.533 
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (18.823) 386.030 
Provisão para Desvalorização dos Estoques (432.126) 432.126 
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais 
Contas a Receber 182.476 (87.883)
Estoques 2.355.090 48.748 
Impostos a Recuperar 18.049 (6.633)
Adiantamentos / Devoluções Fornecedores 47.614 35.969 
Outros Créditos 3.544 461 
Despesas do Exercício Seguinte 2.549 (2.549)
Fornecedores (3.453.672) 333.989 
Obrigações Sociais (39.242) 3.853 
Obrigações Tributárias (14.788) 15.890 
Provisões (52.807) (4.024)
Adiantamentos / Devoluções de Clientes 11.962 (11.681)
Outras Obrigações (442) (6.863)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1.616.350) 529.580 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 
Aquisição de Imobilizado - (55.000)
Baixa de Imobilizado 75.472 59.054 
Baixa de Intangível 566 -     
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 76.038 4.054 
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 
Adiantamentos para Aumento de Capital 2.322.346 -     
Operações com Empréstimos e Financiamentos (983.152) (531.324)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos 1.339.194 (531.324)
Aumento (Diminuição) Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (201.118) 2.310
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Início do Exercício 245.703 243.393
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Final do Exercício 44.585 245.703

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Encerrados 
Em 31 de Dezembro de Método Indireto 

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis 
Individuais Encerradas em 31 de Dezembro de 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Operações Descontinuadas Nota 2020 2019 
Receita Operacional Líquida 18 6.298.883 21.888.739 
(-) Custo das Mercadorias Vendidas  (6.242.085) (20.847.736)
Lucro Bruto  56.798 1.041.003 
Despesas Operacionais 
   Gerais e Administrativas  (297.097) (493.981)
   Despesas com Pessoal  (517.467) (858.490)
   Despesas Tributárias  (58.255) (95.672)
   Outras Receitas e Despesas 19 958.886 (5.978)
   Total das Despesas Operacionais  86.067 (1.454.121)
Resultado Antes das Despesas 
 e Receitas Financeiras  142.865 (413.118)
Resultado Financeiro 20 (359.331) (240.384)
Resultado Antes do IR e CS  (216.466) (653.502)
   Provisão para o IR e CS 21 (37.875) (27.884)
Resultado do Exercício  
 das Operações Descontinuadas  (254.341) (681.386)
Resultado por Ação:  (68,65) (183,91)

Demonstração do Resultado dos Exercícios Encerrados em 
31 de Dezembro (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

 Capital Capital Reservas de Lucros   Lucros /
 Social Social a Reserva Ações em Prejuízos  Patrimônio
 Subscrito Integralizar Legal Tesouraria Acumulados AFAC Liquido
Em 31 de Dezembrode 2018 3.705.000 (797.778) 8.646 (68.000) (5.958.473) 1.224.340 (1.886.265)
Resultado do Exercício - - - - (681.386) - (681.386)
Reversão Reserva Legal para Absorção de Prejuízos - - (8.646) - 8.646 - -
Em 31 de Dezembro de 2019 3.705.000 (797.778) - (68.000) (6.631.213) 1.224.340 (2.567.651)
Resultado do Exercício - - - - (254.341) - (254.341)
Adiantamento para aumento de capital - - - - - 2.322.346 2.322.346
Em 31 de Dezembro de 2020 3.705.000 (797.778) - (68.000) (6.885.554) 3.546.686 (499.646)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Encerrados (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)Nota 01 - Informações Gerais: A Rede Ancora-SP Importadora, Exporta-
dora e Distribuidora de Auto Peças S.A. é uma companhia por ações, de 
capital fechado, cujos atos constitutivos datados estão arquivados na JU-
CESP sob nº 35300156498. Está registrada no CNPJ - Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas sob o nº 02.596.357/0001-00. Encontra-se sediada na 
cidade de São Paulo, Rua Joaquim Oliveira Freitas, 2188, Vila Mangalot. 
CEP 05.133-005. A Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribui-
dora de Auto Peças S.A. tem como objeto a comercialização no varejo e por 
atacado de auto peças, acessórios em geral, bem como de qualquer com-
ponente de veículos automotores, pneus e lubrificantes; a importação e 
exportação de auto peças, acessórios e demais componentes de veículos 
automotores; e, a participação societária em outras empresas, inclusive nas 
de em conta de participação. A Companhia tem unidade na cidade São 
Paulo-SP e realiza vendas para o mercado interno e externo. A emissão 
destas demonstrações contábeis foi autorizada pela administração da Com-
panhia em 12/02/2021. 1.1 Descontinuidade Operacional: A companhia 
encerrou suas atividades operacionais durante o mês de maio de 2020, em 
virtude da pandemia de covid 19, após a decisão via assembleia dos asso-
ciados, dispensando os seus colaboradores e alienando os estoques e os 
ativos imobilizados que estavam em seu poder na data, permanecendo 
apenas as obrigações a receber (de vendas já realizadas e de acordos com 
os acionistas) e a liquidar quais ocorrerão conforme a sua data programada 
de vencimento. Nota 02 - Bases de Preparação das Demonstrações 
Contábeis: As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2020 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas 
práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral do Pronun-
ciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas 
aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, bem como da Lei nº 11.638/07 
e da Lei nº 11.941/09. Nota 03 - Resumo das Principais Políticas Contá-
beis: 3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes: No Ba-
lanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas, ou com expectativa de 
realização dentro dos próximos 12 meses, são classificados como itens 
circulantes, e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização 
superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes. 3.2 Com-
pensação Entre Contas: Como regra geral, nas demonstrações contábeis, 
nem ativos e passivos, ou receitas e despesas, são compensados entre si, 
exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronuncia-
mento ou norma brasileira de contabilidade e está compensação reflete a 
essência da transação. 3.3 Transações em Moeda Estrangeira: Os itens 
nestas demonstrações contábeis são mensurados em moeda funcional Re-
ais (R$) que é a moeda do principal ambiente econômico em que a compa-
nhia atua e na qual é realizada a maioria de suas transações, e são apre-
sentados nesta mesma moeda. Transações em outras moedas são 
convertidas para a moeda funcional da seguinte forma: os itens monetários 
são convertidos pelas taxas de fechamento e os itens não monetários pelas 
taxas de câmbio da data da transação. 3.4 Instrumentos Financeiros: A 
companhia classifica os seguintes instrumentos financeiros como instru-
mentos financeiros básicos: (a) Caixa e equivalentes de caixa; (b) Instru-
mentos de dívida; e, (c) Investimentos em ações ou quotas. Os instrumen-
tos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os empréstimos a 
pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado. 
Os investimentos em ações ou quotas são avaliados pelo valor justo por 
meio do resultado. 3.5 Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalen-
tes de caixa incluem numerário em poder da Companhia, depósitos bancá-
rios de livre movimentação e aplicações financeiras com vencimento de 
curto prazo de cerca de 3 meses ou menos da data da transação. 3.6 Con-
tas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes correspondem 
aos valores a receber de clientes pela venda de produtos e mercadorias no 
decurso normal das atividades da Companhia. As contas a receber de clien-
tes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros 
efetiva menos a provisão para perdas por redução ao valor recuperável 
(perdas no recebimento de créditos). 3.7 Estoques: Os estoques estão re-
gistrados pelo menor valor entre o custo e o valor recuperável. O custo é 
determinado utilizando o método do custo médio. O custo das mercadorias 
para revenda compreende o valor da mercadoria líquido dos impostos recu-
peráveis e não inclui o custo de empréstimos e financiamentos. O valor re-
cuperável é o preço de venda estimado diminuído dos custos para revenda. 
3.8 Investimentos: Os investimentos são quotas de capital de cooperativas 
de crédito e da Rede Ancora franqueadora, os quais são mantidos ao valor 
de custo. 3.9 Imobilizado: Todos os itens do imobilizado são apresentados 
pelo custo menos depreciação acumulada. O custo inclui os gastos direta-
mente atribuíveis para colocar o ativo no local e estar em condições neces-
sárias para que seja capaz de funcionar da maneira pretendida pela admi-
nistração, e líquido dos impostos recuperáveis. Os custos subsequentes 
são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo se-
parado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam be-
nefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item pos-
sa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lança-
dos em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.  A de-
preciação é calculada usando o método linear 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 imedia-
tamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado. 
3.10 Intangível: Os softwares são reconhecidos pelo custo, que compreen-
de seu preço de compra mais qualquer custo diretamente atribuível à elabo-
ração do ativo para a finalidade pretendida. Todos os custos associados à 
manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme in-
corridos.  Os custos dos softwares reconhecidos como ativos são amortiza-
dos durante sua vida útil.  3.11 Redução ao Valor Recuperável de Ativos 
Não Financeiros: Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortiza-
ção são revisados para a verificação de perdas por desvalorização sempre 
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Para fins de avaliação da perda por desvaloriza-
ção dos ativos imobilizado e intangível, os ativos são agrupados nos níveis 
mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separada-
mente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros 
que tenham sofrido perda por desvalorização, são revisados para a análise 
de uma possível reversão dessa perda na data de apresentação das de-
monstrações contábeis. Uma perda por desvalorização é reconhecida pelo 
valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este 
último é o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos de 
venda e o valor em uso. 3.12 Contas a Pagar a Fornecedores: As contas 
a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, 
inicialmente, reconhecidas pelo custo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na 
prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, 
ajustadas a valor presente quando o efeito for relevante. 3.13 Empréstimos 
e Financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, 
inicialmente, pelo custo da operação, ou seja, o valor presente a pagar à 
instituição financeira e, subsequentemente, demonstrados pelo custo amor-
tizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor dos paga-
mentos é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa 
de juros efetiva. 3.14 Imposto de Renda e Contribuição Social: Os tribu-
tos sobre o lucro do período compreendem o imposto de renda e a contri-
buição social correntes. O tributo é reconhecido na demonstração do resul-
tado. Os encargos de imposto de renda e contribuição social correntes são 
calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço 
do país em que a companhia atua e gera lucro. A administração avalia, pe-
riodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de 
imposto de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal 
aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apro-
priado, com base nos valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais. 
3.15 Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem 
uma obrigação na data das demonstrações contábeis como resultado de 
eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja exigida para 
liquidar a obrigação; e o valor foi estimado de maneira confiável. As provi-
sões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar 
a obrigação na data das demonstrações contábeis. Quando o efeito do valor 
do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do 
desembolso que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação. 3.16 
Apuração do Resultado: O resultado das operações é apurado em confor-
midade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o 
reconhecimento de receitas quanto de despesas. 3.17 Reconhecimento 
da Receita de Vendas: A receita de vendas 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 lí-
quida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A 
Companhia reconhece a receita quando: (i) Foram transferidos ao compra-
dor os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos 
produtos; (ii) O valor da receita pode ser mensurado com segurança; e, (iii) 
É provável que benefícios econômicos futuros associados a transação flui-
rão para a Companhia. 3.18 Julgamento e Uso de Estimativas Contá-
beis: A preparação de demonstrações contábeis requer que a administra-
ção da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas 
transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem 
como, a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações 
contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando 

de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas 
estimativas. As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de 
julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações contá-
beis, são: a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa; b) Vida útil e 
valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis; e, c) Valor recuperável 
dos estoques, imobilizados e intangíveis; d) Passivos contingentes que são 
provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada 
em conjunto a assessoria jurídica da Empresa. 
Nota 04 - Caixa e Equivalentes de Caixa:  2020 2019
Caixa - 23 
Banco Conta Movimento 44.585 229.548 
Capitalização - 16.132 
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 44.585 245.703 
Nota 05 - Contas A Receber: 2020 2019
Contas a Receber 1.574.939 2.200.242 
Outras Contas a Receber 516.895 74.068 
(-) Provisão para Créditos 
 de Liquidação Duvidosa (PCLD) (367.207) (386.030)
Total das Contas a Receber 1.724.627 1.888.280 
Aging List Contas a Receber 
Vencidos acima de 90 dias 471.730 424.115
Vencidos até 90 dias 449.521 36.557
A vencer até 30 dias 50.305 1.167.193
A vencer de 31 a 90 dias 74.074 636.953
A vencer de 91 a 180 dias 109.713 9.492
A vencer de 181 a 365 dias 219.425 -     
A vencer acima de 365 dias (i) 778.318 -     
(-) Ajuste a Valor Presente - AVP (61.252) -     
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (367.207) (386.030)
Contas a Receber 1.724.627 1.888.280 
Segregação
Curto Prazo 1.007.561 1.888.280 
Longo Prazo 717.066 -     
Contas a Receber 1.724.627 1.888.280
Contas a Receber por Tipo de Moeda: Reais 1.724.627 1.888.280 
Contas a Receber 1.724.627 1.888.280 
(i) Valores referentes a aportes a serem realizados pelos associados que 
foram parcelados com expectativa de recebimento até dezembro de 2023.
Nota 06 - Estoques:  2020 2019
Mercadorias para Revenda - 2.309.123 
Peças em Garantia Fornecedor - 45.967 
Provisão para Desvalorização - (432.126)
Total dos Estoques - 1.922.964 
Os estoques que a companhia possuía no momento da aprovação da sua 
descontinuidade operacional foram alienados para a Rede Ancora-ES Im-
portadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
Nota 07 - Impostos a Recuperar:  2020 2019
PIS a Recuperar - 2.118 
COFINS a Recuperar - 9.730 
ICMS a Recuperar - 6.198 
IRRF a Recuperar - 3 
Total de Impostos a Recuperar - 18.049

Nota 08 - Adiantamentos / Devolução de Clientes e Fornecedores:
Ativo 2020 2019
Antecipação de Férias - 1.004 
Adiantamentos a Fornecedores 2.363 38.884 
Devolução de Fornecedores a Compensar (i) 10.359 20.448 
Total dos Adiantamentos / Devolução Fornecedores 12.722 60.336 
Passivo: Devolução de clientes a compensar (i) 85.715 73.753 
Total dos Adiantamentos / Devolução de Clientes 85.715 73.753 
(i) Valores referentes as autopeças que foram devolvidas à Companhia pe-
los clientes e posteriormente devolvidas aos seus fornecedores, que estão 
pendentes de compensação pelas partes envolvidas.
Nota 09 - Investimentos: 2020 2019
Empresa Nacional dos Comerciantes, Importadores 
e Exportadores de Autopeças e Franquias S.A. 60.000 60.000 
Total dos Investimentos 60.000 60.000

Nota 10 - Imobilizado Máquinas e Móveis e Computadores Ferra- Equipamentos de Insta- Benfeitorias em
  Equipamentos  Utensílios  e Periféricos mentas Telecomunicações lações Imóveis 3º’s Total
Taxas de Depreciação 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 
Em 31 de dezembro de 2018: Custo 74.873 144.427 159.237 11.263 7.942 17.380 325.924 741.046 
Depreciação Acumulada (36.698) (143.670) (159.237) (11.263) (4.897) (17.380) (186.235) (559.380)
Valor contábil líquido 38.175 757 - - 3.045 - 139.689 181.666 
Adições - 55.000 - - - - - 55.000 
Baixas (74.873) (53.651) (159.237) (11.263) (7.942) (17.380) (55.000) (379.346)
Depreciação (6.864) (757) - - (728) - (65.184) (73.533)
Baixa da Depreciação 43.562 83.225 159.237 11.263 5.625 17.380 - 320.292 
Saldo Final - 84.574 - - - - 19.505 104.079
Em 31 de dezembro de 2019: Custo - 145.776 - - - - 270.924 416.700 
Depreciação Acumulada - (61.202) - - - - (251.419) (312.621)
Valor contábil líquido - 84.574 - - - - 19.505 104.079 
Baixas - (145.776) - - - - (270.924) (416.700)
Depreciação - (9.102) - - - - (19.505) (28.607)
Baixa da Depreciação - 70.304 - - - - 270.924 341.228 
Os imobilizados que a companhia possuía no momento da aprovação da 
sua descontinuidade operacional e podiam ser transferidos, foram aliena-
dos para a Rede Ancora-ES Importadora, Exportadora e Distribuidora de 
Auto Peças S.A. Nota 11 - Fornecedores:  2020 2019
Contas a Pagar a Fornecedores Nacionais 128.554 3.582.226 
Total das Contas a Pagar a Fornecedores 128.554 3.582.226 
Aging List Contas a Pagar a Fornecedores 
Vencidos acima de 90 dias (a) 119.108 43.364 
Vencidos até 90 dias (a) - 21.940 
A vencer até 30 dias 4.246 1.753.929 
A vencer de 31 a 90 dias 5.200 1.741.761 
A vencer de 91 a 180 dias - 21.136 
A vencer de 181 a 365 dias - 96 
Contas a Pagar a Fornecedores 128.554 3.582.226 
Contas a Pagar por Tipo de Moeda: Reais 128.554 3.582.226 
Contas a Pagar a Fornecedores 128.554 3.582.226 
(a) R$ 128.554 (R$ 62.096 em 2019) dos valores vencidos são valores a 
pagar a Associação Nacional de Comerciantes Revendedores de Autope-
ças - Ancora. 
Nota 12 - Empréstimos e Financiamentos: 2020 2019
Empréstimo Rede Ancora Associação (i) 261.809 351.809 
Empréstimo Acionistas 346.695 466.900 
Empréstimo Santander - 522.947 
Conta Garantida Santander - 250.000 
Debêntures Emitidas 571.251 571.251 
Total de Empréstimos e Financiamentos 1.179.755 2.162.907 
Parcela Circulante - 1.042.947 
Parcela Não Circulante 1.179.755 1.119.960 
Total 1.179.755 2.162.907 
Aging List Empréstimos e Financiamentos:
2020 - 1.042.947 
2022 1.179.755 1.119.960 
Total    1.179.755 2.162.907 
Empréstimos e Financiamentos por Tipo de Moeda 
Reais 1.179.755 2.162.907 
Total 1.179.755 2.162.907 
Taxas 
Empréstimo Acionistas 1,80% a.m. 1,80% a.m.
Empréstimo Santander - 1,35% a.m.
Conta Garantida Santander - 1,55% a.m.
Debêntures Emitidas 1% a.m. 1% a.m.
i. Empréstimos que não possuem previsão de atualização. ii. Os emprésti-
mos são garantidos por fianças e avais.
Nota 13 - Obrigações Sociais: 2020 2019
Salários a Pagar - 17.485 
INSS a Recolher - 13.808 
FGTS a Recolher - 4.332 
IRRF sobre salários a Recolher - 3.617 
Total das Obrigações Sociais - 39.242 
Nota 14 - Obrigações Tributárias: 2020 2019
PIS a Recolher 524 -     
COFINS a Recolher 2.415 -     
IRPJ a Recolher - 10.869 
CSLL a Recolher - 6.222 
PIS/COFINS/CSLL retida a Recolher 17 17 
ICMS ST a Recolher - 610 
ISS Retido a Recolher 7 33 
Total das Obrigações Tributárias Circulantes 2.963 17.751 
Provisão ICMS Auto de Infração (i) 944.593 944.593 
Total das Obrigações Tributárias Não Circulantes 944.593 944.593 
(i) Refere-se a provisão de ICMS de auto de infração relacionado a cobran-
ça indireta de tributos da Fazenda de São Paulo.
Nota 15 - Provisões:  2020 2019
Provisão para Férias - 38.690 
Provisão de INSS sobre Férias - 11.027 
Provisão de FGTS sobre Férias - 3.090 
Total das Provisões - 52.807 
Nota 16 - Provisão Para Contingências: A Companhia possui o montante 
de R$ 5.000 classificadas com probabilidade de perda provável e não pos-

sui contingências cuja probabilidade de perda tenha sido avaliada como de 
risco “possível” pelos assessores jurídicos externos. Nota 17 - Patrimônio 
Líquido: a) Capital Social: O Capital Social integralizado pertencente a 
acionistas domiciliados no País é de R$ 3.705.000 formado de 386 ações 
preferenciais e 3.319 ações ordinárias nominativas com direito a voto, com 
valor nominal de R$ 1.000 cada uma. b) Distribuição de Dividendos e 
Reserva Legal: A política de distribuição de dividendos está estabelecida 
no Estatuto Social, sendo de 25% no mínimo do lucro líquido, após a cons-
tituição da Reserva Legal, salvo deliberação em contrário pela totalidade 
dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária. c) Ações em Te-
souraria: As ações em tesouraria são referentes as transações de compra 
de ações dos associados que deixaram a Companhia e são revendidas 
posteriormente. d) AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capi-
tal: Os adiantamentos são referentes a valores enviados a companhia com 
intuito de aumento de capital social em período futuro, os referidos valores 
não sofrem quaisquer tipos de correção monetária.
Nota 18 - Receita Operacional Líquida:  2020 2019
Revenda de Mercadorias 6.660.416 23.146.445 
Total Receita Bruta de Vendas 6.660.416 23.146.445 
(-) Devoluções de Vendas (78.775) (312.979)
(-) Impostos sobre Vendas (282.758) (944.727)
 Total de Deduções e Impostos (361.533) (1.257.706)
Receita Operacional Líquida 6.298.883 21.888.739 
Nota 19 - Outras Receitas e Despesas:  2020 2019
Bonificações recebidas 5.058 24.548 
Receita com recuperação de despesas 288.762 610.938 
Receitas Eventuais 96.120 239 
Verbas de Marketing recebidas 73.721 122.164 
Verbas Comerciais recebidas 29.648 54.289 
Verbas REDE CARD recebidas 18.033 -     
Alienação de bens do ativo imobilizado 49.504 -     
(-) Custo do bem alienado do ativo imobilizado (53.090) -     
Provisão para desvalorização dos estoques 432.307 (432.126)
Provisão para devedores e duvidosos 18.823 (386.030)
Total das Outras Receitas e Despesas 958.886 (5.978)
Nota 20 - Resultado Financeiro:  2020 2019
Receitas Financeiras: Juros Recebidos 2.745 11.624 
Descontos Recebidos 905 929 
Receitas de Aplicações Financeiras 243 28 
Total Receitas Financeiras 3.893 12.581 
Despesas Financeiras: Despesas Bancárias (30.335) (42.318)
Descontos Concedidos (69.012) (4.587)
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos (82.656) (137.416)
Encargos financeiros - duplicata descontada (71.395) (63.407)
Juros Passivos (19.617) (4.747)
IOF (24.798) (455)
Multa e Juros sobre Impostos (4.159) (35)
Ajuste a Valor Presente (AVP) (61.252) -     
Total Despesas Financeiras (363.224) (252.965)
Resultado Financeiro Líquido (359.331) (240.384)
Nota 21 - Impostode Renda e Contribuição Social: 2020 2019
Resultado antes dos IR e Contribuição Social (216.466) (653.502)
Adições do período 61.108 818.156 
Exclusões do período 512.238 -     
Prejuízo fiscal 56.298 49.396 
Resultado ajustado (Lalur) (723.894) 115.258 
Provisão para o IR e Contribuição Social (37.875) (27.884)
O Imposto de Renda e Contribuição Social são apurado pelo lucro real tri-
mestral. Pelos valores envolvidos, não houve incidência do percentual de 
10% de adicional. Nota 22 - Cobertura de Seguros: A Companhia não 
possui cobertura de seguros para os seus bens.
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sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Diretores e Acionistas da Rede Ancora - SP Importadora, Exportado-
ra e Distribuidora de Auto Peças S.A. São Paulo - SP. Opinião: Examina-
mos as demonstrações contábeis da Rede Ancora-SP Importadora, Ex-
portadora e Distribuidora de Auto Peças S.A. (Empresa), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas de-
monstrações 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, sujeito aos possíveis efeitos dos assuntos descritos no pará-
grafo base para opinião com ressalvas, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Rede Ancora-SP Importadora, Expor-
tadora e Distribuidora de Auto Peças S.A. em 31/12/2020, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apli-
cáveis as pequenas e médias empresas- NBC TG 1.000 (R1). Base para 
opinião com ressalvas: (a) Conforme nota explicativa n° 05, a Companhia 
mantém registrado na rubrica de Contas a Receber no ativo circulante, o 
montante de R$ 1.007.561, em 31/12/2020. Deste saldo, há o montante de 
R$ 89.833 mil, referente a valores a receber dos acionistas que estão ven-
cidos, sem a constituição de Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa 
(PCLD), dessa forma, não obtivemos evidência de auditoria suficiente para 
nos satisfazermos quanto à realização dos valores registrados. (b) Confor-
me nota explicativa nº 08, a Companhia mantém registrado na rubrica de 
Adiantamentos / Devolução Fornecedores no Ativo o montante de R$ 
12.722 e na rubrica de Adiantamentos / Devolução de Clientes no Passivo 
o montante de R$ 85.715, em 31/12/2020, referente as autopeças que fo-
ram devolvidas à Companhia e posteriormente devolvidas aos seus forne-
cedores, os quais não obtivemos evidência de auditoria suficiente para nos 
satisfazermos quanto à realização dos valores registrados nas rubricas 
correspondentes. (c) Conforme nota explicativa nº 12, a Companhia possui 
na rubrica de Empréstimos e Financiamentos, o registro de Debêntures 
emitidas no exercício de 2012 no valor de R$ 571.251, e Empréstimos com 
Acionistas firmado no exercício de 2016 no valor de R$ 346.695, para os 
quais, desde a data do registro do passivo, não foram efetuadas as corre-
ções monetárias dos saldos, impactando além da rubrica já mencionada, os 
resultados dos exercícios e consequentemente o Patrimônio Líquido em 
aproximadamente R$ 1.175.809. (d) Conforme nota explicativa n° 14, a 
Companhia possui na rubrica de Obrigações Tributárias o montante de R$ 
944.593 no passivo não circulante, referente a Provisão de ICMS de auto de 
infração, para o qual não há composições, nem tampouco, bases 
consistentes que evidenciem o valor registrado. Desta forma, não foi 
possível nos certificarmos quanto a correta mensuração deste saldo. (e) 
Conforme nota explicativa nº 17d, a Companhia mantém registrado na ru-

brica de AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital o montante 
de R$ 3.546.686 os quais não possuem todos os requisitos para a sua 
classificação no Patrimônio Líquido. Desta forma, o Patrimônio Líquido po-
derá sofrer redução caso esse AFAC seja devolvido aos acionistas e não se 
reverta em capital social. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, inti-
tulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião, com ressalvas. 
Ênfase: Encerramento das atividades operacionais: Chamamos a aten-
ção, conforme descrito nas notas explicativas nº 1.1, às demonstrações 
contábeis, para o fato de a Companhia estar em processo de encerramento 
de suas atividades, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordi-
nária realizada no mês de maio de 2020. Por conseguinte, a Companhia 
poderá depender de eventual suporte de seus acionistas para honrar even-
tuais compromissos e assumir potenciais direitos no futuro. Nossa conclu-
são não contém modificação relacionada a esse assunto. Outros assun-
tos: As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2019, apresentadas 
comparativamente, foram auditadas por nós conforme parecer emitido em 
20/02/2020, com ressalvas. Responsabilidade da administração e da go-
vernança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança ra-
zoável 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 ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a au-
ditoria 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 da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia 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 fal-
sas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da empresa. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos. Curitiba (PR), 26/02/2021. 
Cristiano José Ribeiro dos Santos - Contador CRC (SC) nº 022.513/O-0

Fabio Eduardo Lorenzon - Contador CRC (SC) nº 026.215/O-6
Martinelli Auditores - CRC (SC) nº 001.132/O-9

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos Leis da natureza 
e progresso

A humanidade tem 
vivido de forma 
egoísta e desprezando 
as leis da natureza

Enquanto Reagan e 
Thatcher se aborre-
ciam com as gestões 

corruptas dos Estados-
nação impondo o neolibe-
ralismo e fortalecendo as 
finanças, Deng Xiaoping 
caminhava na direção de 
formar uma economia em-
presarial forte gerida pelo 
Estado, apta a obter supe-
rávit na balança comercial. 
E deu no que deu: os Esta-
dos-nação se endividaram, 
reduziram a produção fabril, 
descuidaram da educação, 
perderam terreno na tec-
nologia. 

Como encarar essa luta 
competitiva sem que haja 
declínio? E se o FED com-
prasse as ações das em-
presas significativas para 
administrá-las de forma 
centralizada como faz a 
China? O que acontece 
quando um país geoeco-
nomicamente bem-dotado 
sofre um processo interno 
de luta pelo poder? É o caso 
da Síria. O conflito interno 
atraiu a atenção e interesses 
de outros países, mas a situ-
ação só tem piorado, pois a 
população está à mercê dos 
combates e de toda situação 
traumática provocada pela 
guerra que já dura dez anos, 
sem que haja um vislumbre 
de solução. 

Os de fora que têm inte-
resses, insuflam a guerra, 
visando atender aos seus 
objetivos, e o país vai se de-
sintegrando. Outra questão 
relevante refere-se à vacina. 
É algo que atua segundo as 
leis da natureza e que o ser 
humano descobriu de forma 
meio precária porque des-
conhece a amplitude dessas 
leis e a sua intuição está 
semimorta. São produtos 
capazes de estimular nosso 
sistema imunológico e ga-
rantir a imunização contra 
alguma doença. 

São produzidas com base 
no agente causador da do-
ença, que estará inativado, 
atenuado ou presente ape-
nas em fragmentos. Deveria 
ser algo para ser utilizado a 
bem da humanidade e com 
certeza deveria premiar os 
esforços pela descoberta, 
remunerar os custos de fa-
bricação e oferecer ganhos. 
Mas o que fazem os seres 
humanos com algo que não 
lhes pertence, que não in-
ventaram, apenas acharam 
o caminho primeiro e tiram 
a patente, e não permitem 
que outros possam produzir, 
mas estipulam que não se-
rão responsáveis por efeitos 
colaterais? 

Enfim, uma questão com-
plexa que envolve a vida e a 
crise sanitária, que exige a 
busca de soluções especiais. 

A natureza faz parte da obra 
do grande Criador, por isso 
ela contém a perfeição em 
seu funcionamento que a 
tudo abrange, a qual cabe 
ao ser humano reconhecer 
e se adaptar para obter 
o melhor proveito e pro-
gresso em paz e alegria. A 
humanidade tem vivido de 
forma egoísta desprezando 
as leis da natureza, fazendo 
tudo errado por ignorância 
e por cobiça, provocando 
consequências desastrosas. 

O que seria da humanida-
de se a natureza dissesse: eu 
criei a água e o ar para o bem 
geral, não para ser poluída, 
e todos terão de pagar para 
beber água pura da fonte e 
respirar o ar que necessitam 
para viver. Sem se orientar 
para o bem, a humanidade 
está atrasada, só conseguiu 
usar a energia atômica para 
a destruição, assim como 
consegue produzir armas 
químicas ou biológicas, mas 
não consegue escapar do 
dia em que sua alma tem de 
abandonar o corpo.

Muitas pessoas querem 
mandar, mas quem pode 
mandar no Brasil? Quem 
deveria mandar? Na China 
manda o PC e seu presi-
dente. Nos EUA, Trump 
mandava pouco, mas não 
sabia. A humanidade se 
encontra diante da grande 
colheita de todas as suas 
ações determinada pelas 
leis naturais da Criação. 
Quem é responsável pelo 
vírus que num piscar de 
olhos se espalhou pela 
Terra? Quem é responsável 
pelo mal que atinge o Brasil? 
Quem percebeu o drama da 
corrupção na Saúde da qual 
pouco se fala? 

A humanidade continua 
desatenta ao mundo real. 
No século 16, Galileu Galilei, 
astrônomo, foi indiciado 
pela inquisição e teve de 
renegar verdades naturais 
pelas quais se orientava. 
Giordano Bruno, astrônomo 
e padre dominicano, não 
renegou fatos naturais, pois 
as leis naturais da Criação 
são universais, e para os 
corpos terrenos a lei é uma 
só, a qual também Jesus, o 
Filho de Deus, teve de se 
submeter. 

O ser humano desres-
peitou as leis naturais da 
Criação e não está achando o 
caminho de volta. Se quiser-
mos um mundo melhor, em 
continuado progresso, se 
faz necessário acabar com 
essa luta por riqueza, poder 
e dominação travada pelos 
poderosos sobre a grande 
massa, e pôr em prática a 
estreita cooperação com as 
leis naturais para alcançar o 
bem geral.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Tel: 3043-4171

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

sua agência de confiança, ou ligue para
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 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ENÉIAS SCHMIDT, profissão: controlador de acesso, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Schmidt e de Ivone Jose Schmidt. A pretendente: 
PÂMELA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Suzano, SP, data-nascimento: 17/05/1998, residente e domiciliada em Suzano, 
SP, filha de Rubens Soares da Silva e de Michele Ponço de Oliveira.

O pretendente: VANDERLEI CORREIA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1989, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Dirson Correia e de Maria Jose da Conceição. A pretendente: 
LÉA DA SILVA SOUzA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/02/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ezequiel de Souza e de Mariazeni Cardozo da Silva Souza.

O pretendente: MATHEUS HENRIqUE ALVES DA SILVA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 22/09/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdecio Alves da Silva e de 
Celma Divina da Silva. A pretendente: TAyNARA ARTONI FABRINI, profissão: assis-
tente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vagner Rogerio 
Fabrini e de Monica Aparecida Artoni Fabrini.

O pretendente: ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS SOLIDADE, profissão: motoris-
ta, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosmo da Solidade e de 
Claudeci Rodrigues dos Santos Solidade. A pretendente: FATIMA VANESSA PEREIRA 
ALVES, profissão: consultora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/04/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Aroldo Alves e de Maria das Graças Pereira.

O pretendente: DIEGO PEREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de logística, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dejair Penha Barboza Silva e de 
Cleusa Pereira Silva. A pretendente: MICHELLE BARBOSA DE OLIVEIRA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 04/01/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ezequiel Barbosa de 
Oliveira e de Sueli Aparecida da Conceição Oliveira.

O pretendente: MáRCIO CHRISTIAN DE OLIVEIRA, profissão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Jacareí, SP, data-nascimento: 23/05/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Álvaro de Oliveira e de Maria Zenaide Martins de Oliveira. 
A pretendente: PRISCILA DOS SANTOS GARCIA, profissão: supervisora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Garcia e de Vera Lucia dos Santos Garcia.

A pretendente: PATRICIA DA SILVA PAULA, profissão: controladora de acesso, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Pedro Paula e de Rosenilda 
Vitor da Silva. A pretendente: PAULA HELENA BARROS, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivani de Barros Quintino.

O pretendente: ELIAS RODINEy VIEIRA, profissão: técnico de segurança do trabalho, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Poços de Caldas, MG, data-nascimento: 27/06/1988, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Joaquim Donizeti Vieira e de Maria Rita 
de Fátima Breves Vieira. A pretendente: TAyLA CAROLINA RODRIGUES LIMA, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Laura Rodrigues Lima.

O pretendente: HEINz HERMANN PHILIPP HARALD FREISE, profissão: engenheiro 
mecânico, estado civil: divorciado, naturalidade: Alemanha, Baden-Württemberg, Heidel-
berg, data-nascimento: 12/09/1954, residente e domiciliado em Basel BS - Suíça, filho de 
Hans Robert Carl Bernhard Freise e de Lore Freise. A pretendente: SUELI APARECIDA 
DE OLIVEIRA, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: Itaquaquece-
tuba, SP, data-nascimento: 30/10/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco José de Oliveira e de Zandete da Silva Oliveira.

O pretendente: BRUNO DA CONCEIÇÃO CORREIA, profissão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 16/05/1996, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Almeri Correia e de Janete 
da Conceição. A pretendente: LETÍCIA GIOVANNA DE JESUS BISPO, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Bomfim dos Santos 
Bispo e de Maria Hosana Conceição de Jesus.

O pretendente: ISAC CÍCERO DO NASCIMENTO, profissão: técnico em enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Caetano Cícero do Nascimento e de Isaura 
da Conceição Nascimento. A pretendente: ROSILEIDE RAMOS DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 30/08/1961, residente e 
domiciliada em São Vicente, SP, filha de José Ramos da Silva e de Mabel Batista da Silva.

O pretendente: GUSTAVO DE ALCÂNTARA TAVARES RIBEIRO, profissão: execu-
tivo de contas, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/06/1993, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Ivan Tavares Ribeiro e de 
Mirian da Alcântara Tavares Ribeiro. A pretendente: DANIELLA LIMA SILVA, profissão: 
assistente administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Osasco, SP, data-nas-
cimento: 16/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Reginaldo do Nascimento Silva e de Danicelma Petronilo de Lima Silva.

O pretendente: GUSTAVO GUMIEIRO ALVES, profissão: analista de desenvolvimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 21/03/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiano Gumieiro Alves e de Meire 
Oliveira Alves. A pretendente: PAULA CENTO NOGUEIRA, profissão: recursos huma-
nos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Luiz Nogueira e 
de Cristina Angelina Cento.

O pretendente: IzAEL SILVA NASCIMENTO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Rafael Jambeiro, BA, data-nascimento: 26/09/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Serra Nascimento e de Maria 
Solidade Silva Nascimento. A pretendente: SILVIA DOS SANTOS SILVA, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 08/10/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Renivaldo de Oliveira Silva 
e de Neuza dos Santos Silva.

O pretendente: MARIVAN DE ARAUJO MORAES, profissão: rasteleiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 02/11/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agostinho de Souza Moraes e de Marinalva de 
Araujo Moraes. A pretendente: RENATA DOS SANTOS SILVA, profissão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 
05/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Renivaldo de 
Oliveira Silva e de Neuza dos Santos Silva.

O pretendente: CLAUDIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, profissão: operador de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1994, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ines Ernestina do Nascimento. 
A pretendente: BIANCA OSORIO DA SILVA, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/05/1996, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Francisco Osorio de Araujo Costa e de Maria das 
Dôres Claudino da Silva.

O pretendente: THAINAN GUIMARÃES MELIM, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Praia Grande, SP, data-nascimento: 25/12/1994, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Adelio Melim e de Elenira Rodrigues 
Guimarães. A pretendente: LARISSA MARIANO XAVIER, profissão: analista comercial, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rivana Kelly Mariano Xavier.

O pretendente: JOSÉ BENEDICTO FERNANDES, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Lagoinha, SP, data-nascimento: 02/03/1942, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria José Fernandes. A pretendente: EzIRA 
FEITOSA LIBERATO, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Recife, PE, 
data-nascimento: 20/08/1956, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Elizeu Alves Feitosa e de Maria Mendes Vieira.

O pretendente: RENê BEzERRA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Heleno José da Silva e de Maria Lúcia Bezerra 
Silva. A pretendente: SORAIA DA COSTA RODRIGUES, profissão: auxiliar de enfer-
magem, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
16/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilton Rodrigues 
e de Izabel Patricia da Costa.

O pretendente: HAVILá FONSECA FELIX, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Idelfonso Viturino Felix Neto e de Ma-
ria do Espirito Santo Fonseca Felix. A pretendente: STEPHANE SANTOS ALMEIDA, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-
nascimento: 11/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edevando Almeida Caitite e de Joenia Moura Santos.

O pretendente: PABLO HENRIqUE DA SILVA SANTIAGO, profissão: auxiliar jurídico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juliano Araujo Santiago e de Denise 
Aparecida Oliveira da Silva. A pretendente: ELEN CLEMENTE DO NASCIMENTO, 
profissão: encarregada de estoque, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Roberto Clemente do Nascimento e de Claudiane de Souza Silva Nascimento.

O pretendente: ALAN TAVARES DE MELO CALIXTA, profissão: analista de redes, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Agripino Calixta e de 
Maria Tavares de Melo Calixta. A pretendente: ALINE TAVARES DE LIMA DA SILVA, 
profissão: biomédica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 06/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo 
Ferreira da Silva e de Ruth Aparecida Tavares de Lima da Silva.

O pretendente: WELLINGTON JOÃO SANTOS ROSA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Gomes da Rosa e de Maria 
Aparecida dos Santos Rosa. A pretendente: JÉSSICA REGINA HONORIO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Honorio e 
de Zilda Mendes Honorio.

O pretendente: ADAILTON FERRAz VIEIRA, profissão: professor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Almenara, MG, data-nascimento: 18/12/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Vieira e de Laurezi Ferraz Vieira. A pre-
tendente: zUNIL SANTOS NEVES DA SILVA, profissão: diárista, estado civil: viúva, 
naturalidade: Iratí, PR, data-nascimento: 02/09/1957, residente e domiciliada em Itapevi, 
SP, filha de Manoel das Neves Ribeiro e de Maria da Luz Neves.

O pretendente: MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES, profissão: cozinheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria dos Santos Rodrigues. A pretendente: 
JÉSSICA SILVA SANTOS, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Joaquim José da Silva e de Margarete Silva dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS VILASBOAS PENHA, profissão: vigia, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 04/08/1970, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudionir Vilasboas Penha e de Ma-
ria José Penha. A pretendente: TATIANA WAPNyk, profissão: bancária, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 20/03/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adão Wapnyk e de Maria Wapnyk.

O pretendente: RODRIGO NERy DE MORAIS, profissão: assistente operacional, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reis Soares de Morais Filho e de 
Irailda Nery de Morais. A pretendente: ALINE PEREIRA DE MELO, profissão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Francisco de Melo 
e de Maria Eva Pereira de Melo.

O pretendente: GUSTAVO GOTO MAIA, profissão: analista de fraude, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1997, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Bruno Maia e de Luciane Müller Goto Maia. A pretendente: 
kAREN DE SOUzA POTER, profissão: analista de qualidade, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 22/10/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanir Teixeira Poter e de Célia Maria 
de Souza Poter.

O pretendente: ALEXANDRE CARDOSO DE SOUzA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1973, residente 
e domiciliado em Mirandópolis, SP, filho de Geraldo Alves de Souza e de Petronilha 
Cardoso de Souza. A pretendente: DAIANE PAPINI DE OLIVEIRA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Isaias Teles de Oliveira e de Deise 
Cristina Papini.

O pretendente: DIOGO DE ABREU qUARESMA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1981, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Régio Alves Quaresma e de Antonieta Josefa de Abreu. 
A pretendente: ANA MáRCIA FRAGA, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Congoinhas, PR, data-nascimento: 02/06/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Firmino Fraga e de Neuza de Oliveira Fraga.

O pretendente: REINALDO LUNARO JúNIOR, profissão: analista de RH, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1990, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Lunaro e de Rosali da Silva Lunaro. A 
pretendente: JOyCE DOS SANTOS SANTANA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro de Santana e de Solange Aparecida dos Santos.

O pretendente: ISAqUE SANTOS ROSA, profissão: analista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1989, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Ivaldo Santos Rosa e de Vera Lucia de Oliveira Rosa. A pretendente: 
RAqUEL MOREIRA DA CUNHA, profissão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Alves da Cunha Neto e de Rosa Meire Moreira da Cunha.

O pretendente: EDNILTON FREITAS DE SOUzA, profissão: encarregado de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Itambé, BA, data-nascimento: 13/01/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helenito João de Souza e de Miriam 
Freitas de Souza. A pretendente: ROSANA GOMES GALVÃO, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1978, residen-
te e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Raimundo de Santana e de Jeronima 
Gomes de Santana.

O pretendente: EDUARDO GOMES DOS SANTOS, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1996, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joel Gomes dos Santos e de Giovana Cavalcante 
dos Santos. A pretendente: LARA CINTHIA MITSUkO ETHO, profissão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Yoshinori Etho e de Magali Beutler.

O pretendente: ANDRÉ COBRA CORSINI DE MELLO, de nacionalidade brasileira, editor 
de filme, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Sidney Corsini de Mello Junior e de Cynthia Cobra Corsini de Mello. 
O pretendente: ALEXANDRE kRIEMANN BAPTISTA, de nacionalidade brasileira, artista 
plástico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Aparecido Baptista e de Cornelia Kriemann Baptista.

O pretendente: CEzAR COSCELLI MORENO, de nacionalidade brasileira, publicitário, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1976), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Sidnei Moreno Peres e de Maria Cristina Coscelli Moreno. A 
pretendente: LETICIA DE SOUzA SOARES, de nacionalidade brasileira, publicitária, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/06/1982), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Euripedes Divino Soares e de Seniria Afonso de Souza Soares.

O pretendente: FRANCISCO DE SALES MUNIz, de nacionalidade brasileira, garçom, 
divorciado, nascido em Acaraú, CE, no dia (13/08/1967), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Tarcisio Sousa Muniz e de Raimunda Elias de Sousa. A pretendente: 
MARIA GLEISSIANE DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, sol-
teira, nascida em Marco, CE, no dia (29/12/1991), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de José Cleude da Rocha e de Cleilda Brandão de Araujo.

O pretendente: LUIz SÉRGIO COTURRI, de nacionalidade brasileira, pintor, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1973), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Shirley Coturri. A pretendente: PATRICIA ALVES DE ALMEIDA RODRIGUES, 
de nacionalidade brasileira, autônoma, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(08/02/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alcidio de Almeida e de 
Diva Aparecida Leite Alves de Almeida.

O pretendente: RENATO PAIVA zANDONá, de nacionalidade brasileira, publicitário, 
solteiro, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (10/12/1981), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Plinio Zandoná e de Eunice Paiva Zandoná. A pretendente: 
WISLIANA HERMELINE MARLOW PITOL COPETTI, de nacionalidade brasileira, em-
presária, solteira, nascida em Chapecó, SC, no dia (12/05/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Artemio Copetti e de Delia Pitol Copetti.

O pretendente: ROBERTO VIEIRA DE ALMEIDA REzENDE, de nacionalidade brasileira, 
Juiz Federal do Trabalho, divorciado, nascido em Santos, SP, no dia (11/05/1969), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Laercio Tavares de Rezende e de Lygia Augusta Vieira 
de Almeida Rezende. O pretendente: RODRIGO DOLPHINI VELASqUES, de nacionalidade 
brasileira, médico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1977), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Velasques Filho e de Iara Maria Dolphini Velasques.

O pretendente: ROBERTO GOMES NOGUEIRA FILHO, de nacionalidade brasileira, ana-
lista de sistemas, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1980), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Gomes Nogueira e de Tânia Berni Gomes 
Nogueira. A pretendente: SILVANA ROSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
educadora física, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1985), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnelza Rosa do Nascimento.

O pretendente: TULIO LUz BARBOSA, de nacionalidade brasileira, economista, sol-
teiro, nascido em Lafayette, Estado de Indiana, E.U.A, no dia (07/02/1969), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Tulio Barbosa e de Mariza Marilena Tanajura Luz 
Barbosa. A pretendente: SANDRA MARIA BRASIL DA CRUz, de nacionalidade brasileira, 
jornalista, divorciada, nascida em Rio Branco, AC, no dia (15/02/1967), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Jorge Lopes da Cruz e de Maria Brasil Costa da Cruz.

O pretendente: ALTAMIR VIVALDO NOIA JúNIOR, de nacionalidade brasileira, servidor 
público estadual, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1986), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Altamir Vivaldo Noia e de Dinorá Figueiredo Perruchio 
Noia. A pretendente: STEPHANIE ROCHA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
professora, solteira, nascida em Santo André, SP, no dia (23/05/1995), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Rogério Soares dos Santos e de Ester Rocha Santos.

O convivente: PAULO BALDUINO DE OLIVEIRA JUNIOR, de nacionalidade brasileira 
estado civil divorciado, psicólogo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1983) residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Balduino de Oliveira e de Lucia Ramos de 
Oliveira. A convivente: ERIkA BOLANHO DE MACEDO, de nacionalidade brasileira estado 
civil solteira, desenhista, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/02/1988), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Aylton Henrique de Macedo e de Silvia Bolanho de Macedo.
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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:
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