
Girassol: a beleza do 
sol em forma de flor

O girassol é a 
garantia de uma casa 
bem decorada. Essa 
linda flor amarela 
é muito fácil de 
cultivar em casa, seja 
em vaso ou no solo

O pintor holandês 
Van Gogh tornou 
o girassol interna-

cionalmente famoso, mas 
é no jardim e nos canteiros 
que ele encontra o seu 
lugar e que nos surpre-
ende com o seu amarelo 
característico. É uma flor 
anual que pode crescer 
de 1 a 5 metros de altura e 
suas flores chegam a 40 cm 
de diâmetro. Seu nome 
vem de sua capacidade 
de acompanhar o curso 
do sol, de leste a oeste. 
Quando a flor aparece, a 
planta não gira mais e fica 
voltada para o oriente.

Antes de plantar você 
precisa saber o tempo mais 
adequado de semeadura 
do girassol. O plantio pode 
ocorrer de setembro a 
março. A escolha do tipo 
de girassol é outra decisão 
que devemos tomar. As 
diferentes espécies se di-
ferenciam, especialmente 
no tamanho da planta. O 
anão (45 a 60 cm de altura) 
é a indicação para cultivos 
em vasos e ambientes 
internos, enquanto o alto 
(até 1,80 m de altura) é o 
mais indicado para áreas 
externas como jardins e 
quintais.

O primeiro passo para 
o plantio é certificar que 
o solo está bem drenado, 
pois os girassóis não se 
desenvolvem bem em 
solos muito úmidos. Por 
outro lado, é uma planta 
que necessita de local 
bastante ensolarado e a 
terra deve ser rica em 
nutrientes. A emergência e 
o crescimento são rápidos, 
por isso é melhor semear 
diretamente no solo e ao 
ar livre. 

Se o plantio for feito di-
retamente no solo, inicie 
revolvendo-o em profun-
didade, depois forme um 
buraco com cerca de 3 a 
5 cm de profundidade e 
deposite de 3 a 4 semen-
te. Coloque as sementes 
a cada 20 cm. Regue 
regularmente, principal-
mente nos períodos mais 
quentes. 

Para quem tem terraço ou 
varanda, o plantio em vasos 
é uma boa opção. Pegue um 
vaso de diâmetro suficiente 
para permitir que as raízes 
se desenvolvam (cerca de 
30 cm no mínimo) e preen-
cha com terra especial para 
vasos. Faça um pequeno 
orifício no meio e coloque 
3 a 4 sementes de girassol 
e regar regularmente. 

Caso queira plantar mais 
de uma planta, tenha um 
vaso maior, pois você 
precisa de um espaça-
mento de 10 a 15cm entre 
as sementes para que o 
girassol cresça melhor e 
individualmente. Acima de 
tudo, evite colocar as se-
mentes nas extremidades 
do seu vaso. Quando seus 
girassóis formarem 3 a 4 
folhas, mantenha a planta 
mais vigorosa e continue 
regando regularmente. 
Considere estacas para 
girassóis altos, especial-
mente se seu jardim for 
exposto ao vento.

O girassol é uma planta 
de fácil manutenção, o que 
requer poucos cuidados 
quando devidamente ins-
talado. No entanto, alguns 
gestos podem permitir 
prolongar a floração e 
otimizar a renovação das 
flores. O ponto chave no 
cuidado do girassol é a 
irrigação, principalmente 
se for cultivado em vasos. 
Tenha cuidado para que o 
solo não seja nem muito 
seco e nem muito úmido, 
caso contrário sua planta 
de girassol não verá as 
nuvens como em João e o 
pé de feijão!

Basicamente, o uso de 
fertilizante mineral é o ca-
minho mais eficiente para 
nutrir bem seu girassol. 
Adicione fertilizante com 
nitrogênio primeiro e, 
em seguida, com fósforo 
na floração, se necessá-
rio, para permitir que as 
plantas recebam um bom 
suprimento de nutrientes. 
É muito exigente em nu-
trientes, e sendo uma plan-
ta anual, irá secar e morrer 
ao final de seu ciclo. 

Para preservar a planta 
verde, recomenda-se reti-
rar a flor assim que estiver 
murcha. Isso vai permitir o 
florescimento no próximo 
ano. Outro caminho é co-
lher as sementes, ao final 
do ciclo da planta. As se-
mentes estão localizadas 
na parte central da flor e 
estão prontas para coletar 
quando a parte de trás da 
flor ficar marrom. Essas 
sementes serão o início de 
um novo ciclo de flores em 
sua casa.

A iniciativa Nutrien-
tes Para Vida, objetiva 
informar a população a 
respeito da relevância 
dos fertilizantes para o 
aumento da qualidade e 
segurança da produção 
alimentar, mediante o 
uso da quantidade ade-
quada de nutrientes no 
cultivo dos alimentos e, 
consequentemente, pro-
porcionando a melhoria 
da nutrição e saúde hu-
manas.

 
(*) - É coordenador científico da 

Nutrientes Para Vida (NPV).

Valter Casarin (*)
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em Milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia (antiga INDÚSTRIAS VILLARES S.A.) está sem atividades 
operacionais desde junho de 2000, tendo fechado seu capital junto à 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 27 de novembro de 2003.
Em 31 de dezembro de 2013 a controladora tomou a decisão de encerrar 
as atividades da mesma a partir do momento que as suas pendências, 
obrigações e responsabilidades trabalhistas, societárias, cíveis, tributárias 
venham a estar integralmente resolvidas e quitadas. A partir daquela data, 
a sociedade não desenvolveu qualquer atividade, a menos que a mesma 
esteja relacionada com o seu encerramento.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e estão consistentes com aquelas 
apresentadas no último exercício social.
As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras são como segue:
a) Ativos e passivos sujeitos à indexação
São atualizados aplicando-se os índices correspondentes. As variações 
monetárias são reconhecidas no resultado do exercício.
b) Investimentos
Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição que são 
inferiores ao valor de mercado.
c) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil estimada dos bens.
d) Lucro (Prejuízo) por ação
Calculado com base nas ações em circulação na data de encerramento 
dos exercícios.
3. IMPOSTOS A RECUPERAR
Os saldos classifi cados no ativo circulante referem-se ao imposto de 
renda retido sobre os rendimentos de aplicações fi nanceiras e créditos de 
impostos. Os valores provenientes de exercícios anteriores são atualizados 
monetariamente de acordo com a legislação vigente.

4. DESPESAS ANTECIPADAS
O valor de R$ 318 de despesas antecipadas refere-se a juros e encargos a 
apropriar incidentes sobre o parcelamento de impostos. 
5. DEPÓSITOS JUDICIAIS
O valor de R$ 690 corresponde aos valores efetivamente depositados de 
diversos processos em andamento e saldos remanescentes de processos 
já encerrados e ainda não levantados.
6. CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO
O valor R$ 14.984 de contas a receber a longo prazo refere-se a créditos 
com diversas sociedades, incluindo terceiros e sua controladora.
7. IMPOSTOS E RETENÇÕES A PAGAR
A composição de impostos e retenções a pagar de curto e longo prazo é 
como segue:
Descrição 2020 2019     
Parcelamento de impostos 469 -
PIS, Cofi ns e CSLL retidos de terceiros 2 1
Outros impostos 11 12     
Total 482 13     
Parcelas de curto prazo de impostos e retenções 
 a pagar 130 13
Parcelas de longo prazo de impostos e retenções 
 a pagar 352 -     
Total 482 13     
8. CONTINGÊNCIAS
As contingências representam processos judiciais e administrativos e 
outras pendências conhecidas até 31 de dezembro de 2020, decorrentes 
do curso normal dos negócios que a Companhia desenvolvia até junho 
de 2000, envolvendo questões cíveis, fi scais, trabalhistas e ambientais. 
Importante destacar que além das contingências que advieram dos seus 
próprios negócios, a sociedade também fi cou responsável e arca com os 
custos e prejuízos das contingências daquelas sociedades que lhe foram 
incorporadas. Dentre estas empresas incorporadas e que tiveram suas 
atividades encerradas citam-se Villares Mecânica S.A. - Vimec em 1996 e 
Villares Control - VIC em 1997.
O valor da provisão está de acordo com as avaliações dos profi ssionais 
responsáveis pelos processos tendo sido aumentado durante o exercício 
de 2020 em R$ 4.303 e atingindo em 31 de dezembro de 2020 o montante 

 Capital social  Lucros (Prejuízos)
 realizado Reserva de capital acumulados Total        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 130 117 (1.423) (1.176)        
Prejuízo do exercício - - (333) (333)        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 130 117 (1.756) (1.509)        
Prejuízo do exercício - - (159) (159)        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 130 117 (1.915) (1.668)        

 2020 2019    
RECEITAS (DESPESAS)
Despesas gerais e administrativas (6.409) (1.666)
Receitas/Despesas fi nanceiras, líquidas - (38)
Receitas/Despesas não operacionais, líquidas
 (vide nota explicativa 10) 8.000 1.371    
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
 E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.591 (333)    
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.750) -    
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (159) (333)    
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO - R$ (1,59) (3,33)    
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

ATIVO 2020 2019    
Circulante
Disponível 5 5
Impostos a recuperar (vide nota explicativa 3) 445 247
Adiantamentos 70 65
Despesas antecipadas (vide nota explicativa 4) 318 -    
Total do Circulante 838 317    
Realizável a Longo Prazo
Depósitos judiciais (vide nota explicativa 5) 690 291
Contas a receber (vide nota explicativa 6) 14.984 11.279    
Total do Realizável a Longo Prazo 15.674 11.570    
Permanente
Investimento 165 165
Imobilizado 29 34    
Total do Permanente 194 199    
TOTAL DO ATIVO 16.706 12.086    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 2019    
Circulante
Impostos e retenções a pagar (vide nota explicativa 7) 130 13
Contas e serviços a pagar 15 9
Provisões de férias 23 22    
Total do Circulante 168 44    
Exigível a Longo Prazo
Provisão para contingências (vide nota explicativa 8) 17.854 13.551
Parcelamento de impostos (vide nota explicativa 7) 352 -    
Total do Exigível a Longo Prazo 18.206 13.551    
Patrimônio Líquido
Capital social (vide nota explicativa 9) 130 130
Reserva de capital 117 117
Prejuízos acumulados/Reservas de lucros (1.756) (1.423)
Lucro (Prejuízo) do exercício (159) (333)    
Total do Patrimônio Líquido (1.668) (1.509)    
TOTAL DO PASSIVO 16.706 12.086    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

A Diretoria nas suas atribuições e em atendimento às exigências legais vem apresentar os demonstrativos fi nanceiros da sociedade, do exercício fi ndo em 2020. São Paulo, 30 de junho de 2021. A Administração

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de Reais)

 2020 2019    
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) do exercício (159) (333)
Depreciações 18 4
Constituição/Reversão de provisão para
 contingências 4.303 (341)    
 4.162 (670)    
Variação dos ativos operacionais fi nanceiros
Tributos a compensar (198) (8)
Contas a receber e outros créditos (323) -    
 (521) (8)    
Variação dos passivos operacionais fi nanceiros
Tributos 117 (22)
Outros passivos 7 (248)    
 124 (270)    
Recursos provenientes das atividades
 operacionais 3.765 (948)    
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Contas a receber a longo prazo (4.104) 949
Realização do ativo imobilizado (13) (2)
Parcelamento de impostos 352 -    
Recursos das atividades de fi nanciamento (3.765) 947    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES
 DE CAIXA - (1)    
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5 6
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 5 5    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES
 DE CAIXA - (1)    

DIRETORIA
 Presidente - Paulo Diederichsen Villares
 Diretor - Pedro Cruz Villares
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de R$ 17.854. No julgamento da Administração da Companhia, o valor da 
provisão é sufi ciente para cobrir as eventuais perdas com os processos 
em andamento.
9. CAPITAL SOCIAL
O capital social em 31 de dezembro de 2020 é dividido em 100.000 ações 
ordinárias sem valor nominal, no valor total de R$ 130.
10. RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
As Receitas não operacionais são advindas: a) de recuperações de valores 
fi scais, b) de levantamento de depósitos em processos judiciais e c) de 
indenizações e reembolsos de apólices de seguros em processos em 
que a sociedade era a parte demandada. As Despesas não operacionais 
incluem a atualização da provisão para contingências descritas na Nota 
Explicativa 8.

Em termos gerais, 
uma dark store é 
um lugar onde as 

empresas - que realizam 
vendas online - podem 
armazenar seus produtos 
previamente embalados e 
selecionados para envio. 
Dessa forma, um pedido 
pode ser despachado ape-
nas alguns minutos depois 
de um comprador finalizar 
a compra pela internet. 

“O fato é que, além de 
oferecer boas vantagens 
para as empresas e ope-
rações logísticas, as dark 
stores também entregam 
mais comodidade ao con-
sumidor que, mesmo em 
um futuro pós-pandemia, 
provavelmente continua-
rá adotando alguns dos no-
vos hábitos de consumo”, 
conta Caio Reina, CEO e 
fundador da RoutEasy, 
startup de tecnologia que 
atua no planejamento, 
controle operacional e 
gerencial de rotas comple-
xas de entregas, coletas e 
serviços de campo. 

Para falar sobre os be-
nefícios das dark stores, o 
especialista separou qua-
tro vantagens deste tipo 
de loja para o comércio 
eletrônico: 

Lugar onde as empresas podem armazenar seus produtos 
previamente embalados e selecionados para envio.

 
45ª Vara Cível do Fórum Central Cível – Comarca da Capital /SP. Edital de Intimação - Prazo de 20 
dias. Processo Nº 1046952- 60.2013.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 45ª Vara Cível , do Foro 
Central Cível, Estado de SP, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. Fazendo Saber a 
Bioclean Energy Brasil S/A ,C.N.P.J. nº 08.912.100/0001-04, que lhes foi proposta uma ação de 
Execução por Quantia Certa , por parte de Sadão Isuyama, C.P.F. nº 094.586.048-00, André Luís 
Graciolli  Reis, C.P.F. nº 361.379.440-34, e Julio Carlos Ziegelmann, C.P.F. nº 335.433.050-34, 
para o recebimento da quantia de R$ 937.887,92 (2013) decorrente da inadimplência quanto as 
obrigações redigidas no contrato. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido foi 
determinada a Intimação, por Edital, da penhora da integralidade das cotas sociais que ela possui 
junto à Sociedade Empresária Bio Petro Produção e Comercialização de Biocombustíveis Ltda, 
CNPJ nº 07.156.116/0001-63 (conforme certidão da Jucesp, folhas 174 a 177, redistribuído o 
capital de Bioclen Energy Brasil S/A, Nire 29300028606, na situação de sócio, com valor de 
participação na sociedade de R$ 3.947.193,00). Fica também intimada do prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para impugnação. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001189-78.2021.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Andrea Cristina Moura, CPF 181.666.028-06, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intima 
ção por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 25.988,45 (09/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000885-52.2021.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Ligia Maria Tegao Nave, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Doris Sais Pacheco Milan, Brasileira, Solteira, Relações Públicas, 
RG 40.144.160, CPF 221.953.138-46, com endereço à Rua Almirante Lobo, 249, Ipiranga, CEP 
04212-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados a 
partir da primeira publicação, pague a quantia de R$ 32.774,99 (atualizada até 01/,03/2021), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 12/06/2021. 

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1001148-10.2020.8.26.0008  O Dr. Paulo Guilherme Amaral 
Toledo, Juiz de Direito da 1ªVC do Foro Regional do Tatuapé – S/P. Faz Saber a  Cristina Andrré 
Mendes RNE Nº V615442-HE, CPF Nº 233.744.728-69, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe 
ação Monitória no valor de R$ 20.171,07. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorá 
rios advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.  Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei.  

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc.  0001734-76.2021.8.26.0704.  A Drª. Luciane Cristina Silva 
Tavares, Juíza de Direito da 3ºVC do Foro Regional XV – Butantâ - SP.  Faz Saber a Jacqueline 
Maria Coelho, CPF Nº 389.760.468-03, RG Nº 37.706.738-6, que nos autos de cumprimento de 
Sentença ajuizado por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 16.723,95, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo 
de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei.  

 
Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0009333-41.2021.8.26.0003. O Dr. Anderson Suzuki, Juiz 
de Direito da 3ª VC do Foro Regional de Santana – S/P,  Faz Saber a Mauricio Ferreira Dos Santos, 
CPF Nº 227.648.458-63, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua 
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 42.892,88, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) 
a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo 
oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, (art. 525, do CPC).  Nada Mais.  

Vantagens das dark stores 
para o comércio eletrônico

Para oferecer opções de entregas e coletas ainda mais rápidas, muitas empresas viram nas dark stores 
uma oportunidade de dar mais rapidez e eficiência à operação, ao mesmo tempo em que reduzem 
custos de armazenamento e transporte
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ajustar o estoque e 
lidar com um volu-
me de pedidos es-
pecíficos para cada 
região. Isso porque 
o layout pode ser 
pensado para maxi-
mizar a capacidade 
de armazenamento 
para uma diversi-
dade maior de pro-
dutos. É uma boa 
oportunidade para 
se lançar em novos 
mercados sem ter 
que investir em no-
vos espaços físicos 

 4) Mais disponibili-
dade - As dark stores 
não enfrentam as 
mesmas restrições 
em seus horários de 
funcionamento que 
são impostas às lojas 
convencionais. Logo, 
a operação pode fun-
cionar 365 dias por 
ano, 24 horas por 
dia. As coletas e os 
pedidos podem ser 
realizados em horá-
rios que sejam mais 
convenientes para os 
consumidores. - Fon-
te e mais informa-
ções: (https://lp.rou-
teasy.com.br/).

 1) Maior eficiência da 
operação - Como 
as dark stores têm 
um tamanho muito 
menor do que os 
depósitos conven-
cionais e são dedi-
cadas a armazenar 
e entregar pedidos 
realizados online, é 
possível gerenciar 
os níveis de estoque 
de forma muito mais 
fácil. 

 2) Maior satisfação 
e fidelização do 
cliente - Ao ofe-
recer opções de 
entregas e coletas 
seguras e com prazo 
de apenas algumas 
horas, uma marca 

gera mais valor em 
termos de confiança 
e eficiência. A proxi-
midade entre a dark 
store e o cliente 
também diminui o 
custo da operação, 
facilitando o “frete 
grátis”. Assim, é 
muito mais provável 
que os consumido-
res a considerem 
em uma próxima 
compra e se tornem 
clientes fiéis, além 
de recomendar a 
marca para outras 
pessoas. 

 3) Mais flexibilidade 
no armazenamen-
to - As dark stores 
oferecem flexibili-
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