
Observe seus clientes e 

se pergunte: o que eles 

estão pensando? O que 

precisam? De que eles 

gostam, não gostam e 

por quê? 

Se as respostas para essas 
perguntas fossem fáceis 
de descobrir, todas as 

empresas seriam bem-suce-
didas, e o conceito global de 
marketing nem existiria, mas 
esse não é o caso no mundo 
em que vivemos. A verdade 
é que nossos clientes e os 
seus são complexos, pessoas 
com uma grande variedade 
de características, gostos, 
preferências e coisas que 
lhes desagradam. Além disso, 
vários desses clientes não 
sabem de imediato o que 
querem e quando querem. 
Dependerá de você descobrir 
as necessidades deles e como 
satisfazê-los.

Tradicionalmente, isso exi-
gia grandes investimentos 
em pesquisa de mercado, 
grupos de opinião e enormes 
campanhas publicitárias para 
analisar o que é capaz de 
mover seus clientes. Atual-
mente, dados, segmentação 
comportamental e análise 
preditiva simplifi cam essas 
ações enormemente, per-
mitindo enviar mensagens 
dirigidas mais precisas e ca-
pazes de gerar retorno para 
os investimentos.

Personalizar a 
comunicação por meio 
de análise 

A análise de dados permite 
ter uma ideia dos clientes de 
acordo com seus comporta-
mentos. O que já compraram, 
onde fi zeram a compra, o que 
os levaram à compra e o diálogo 
que tiveram com você até che-
gar à decisão - tudo isso ajuda a 
encontrar um perfi l adequado 
de seus clientes atuais e po-
tenciais. Depois de defi nido 
o perfi l dos clientes por meio 
desse método, é possível ante-
cipar suas ações antes de elas 
serem solicitadas. 

Isso tem a ver com seg-
mentação comportamental: 
observar os dados extraídos 
sobre seus clientes e decidir 
qual é a próxima e melhor 
ação a ser tomada. É um ata-

lho considerável em relação 
aos métodos anteriores de 
ofertas aos clientes, possí-
vel graças à transformação 
digital, Em vez de ofertar os 
mesmos produtos genéricos 
que cobrem todas as neces-
sidades, pode-se apresentar 
as ofertas nas mídias digitais 
em tempo real, de um modo 
mais adequado aos clientes e 
ao que eles desejam.

Por exemplo, seu prove-
dor de serviços de telefonia 
celular lhe envia uma oferta 
por e-mail sobre um novo 
aparelho. Você clica no link 
e a confere no site da Web, 
mas acaba encontrando um 
modelo diferente que lhe 
agrada mais. Depois, liga para 
obter mais informações. No 
entanto, a reação imediata 
do profi ssional da central de 
atendimento é falar sobre o 
aparelho mencionado no e-
mail, não sobre o modelo que 
realmente lhe interessou.

É isso que acontece quan-
do não se faz a segmentação 
comportamental. É muito 
fácil uma empresa fazer 
suposições incorretas sobre 
o que é oferecido e o que o 
cliente quer (neste caso, de-
talhes adicionais do segundo 
aparelho no qual estava mais 
interessado), sem os dados 
necessários à mão para deter-
minar a melhor ação futura. 
Pelo contrário, como nesse 
cenário, a interação com o 
cliente já começa com o pé 
esquerdo, já que a empresa 
não identifi cou corretamente 
a realidade de que o cliente 
estava falando.

Planejar a próxima e melhor 
ação garante que você está 
coordenando canais digitais 
e físicos, simultaneamente, 
para determinar o que e quan-
do oferecer, em qualquer eta-
pa da jornada do cliente. Isso 
garante que você não está re-
petindo ofertas irrelevantes e 
apenas oferecendo produtos, 
serviços ou informações que 
são relevantes para seus in-
teresses e decisões passadas. 
Crie uma análise sofi sticada 
de clientes para um envolvi-
mento mais proativo com as 
soluções de autoatendimento 
digital. 

(*) - É diretor de estratégia global
de mercado da Pitney Bowes -

(www.pitneybowes.com/br).
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Provisão para passivos contingentes (Nota explicativa 12)

A Leasing é parte de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso
normal dos seus negócios, movidos por terceiros e órgãos públicos em ações cíveis
e de natureza tributária.

Os processos judiciais de natureza cíveis e tributárias consideram a opinião dos
assessores jurídicos, os julgamentos da administração e informação sobre perda
histórica dos processos similares para determinação do prognóstico de perda e dos
correspondentes valores relacionados a provável saídas de recursos.

Os processos podem ser encerrados após um longo período e envolvem não só
discussões acerca do mérito, mas também aspectos processuais, de acordo com a
legislação e jurisprudência vigentes, ressaltando-se que a evolução de jurisprudência
sobre determinadas causas nem sempre é uniforme.

Consideramos essa uma área de foco de auditoria, pelos aspectos subjetivos de
determinação da probabilidade de perda atribuída e dos valores relacionados a
provável saídas de recursos referentes aos processos.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre outros, o entendimento dos
controles relevantes referentes à identificação, avaliação, monitoramento,
mensuração, e registro da provisão para passivos contingentes, incluindo a totalidade
e integridade da base de dados.

Efetuamos testes sobre a integridade, existência e razoabilidade das perdas históricas
incorridas e que servem de base para quantificação dos processos.

Analisamos a razoabilidade do prognóstico de perda das causas mais significativas.

Adicionalmente, realizamos procedimentos de confirmação de informações junto
aos assessores jurídicos internos e externos responsáveis pelo acompanhamento
desses processos.

No contexto de relevância das demonstrações financeiras, os resultados de nossos
procedimentos nos proporcionaram evidência razoável de auditoria no contexto das
demonstrações financeiras.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao semestre e exercício findos
em 31 de dezembro de 2016, elaborada sob a responsabilidade da administração da
Leasing, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para
companhias abertas e é apresentada como informação suplementar para fins do
Banco Central do Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Leasing. Para a formação
de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa
demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é
consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor

A administração da Leasing é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras

A Administração da Leasing é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Leasing continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Leasing ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Leasing são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 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 financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· 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
Leasing.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Leasing. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Leasing a não mais se manterem em continuidade operacional.

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar
consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos
na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente, e que, dessa
maneira constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos
em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 21 de março de 2017

PricewaterhouseCoopers Carlos Augusto da Silva
Auditores Independentes Contador CRC: 1SP197007/O-2
CRC 2SP000160/O-5

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0008257-40.2016.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Fabio da Silva Graciani, CPF 292.979.438-02 que, AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe 
uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-o ao pagamento de R$ 21.694,46 (Out/2016). Estando o executado em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, independentemente de l. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 13 de dezembro de 2016. 

45ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018167- 
54.2014.8.26.0100. A MMª. Juíza de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO BOTTECHIA, CPF. 
221.461.418-40, que VSTP Educação LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$2.791,54 (Fev/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos dos cheques 
nºs. 000015, 000016 e 000021, sacados contra o Banco Itaú, e não pagos. 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, pague o 
valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 
do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
São Paulo, aos 07 de dezembro de 2016. 

Procurador-geral da República,

Rodrigo Janot.

Sem especifi car o autor, ele classifi cou 
manifestação recente sobre o assunto 
de “disenteria verbal”. O ministro 

Gilmar Mendes, do STF, fez um duro dis-
curso com críticas à Procuradoria, durante 
a abertura de uma sessão da 2ª Turma da 
Corte, colegiado responsável por julgar as 
questões relativas à Lava Jato.

O ministro acusou a PGR de ter vazado 
para a imprensa parte dos nomes de pes-
soas citadas nos depoimentos de delação 
premiada de ex-executivos da empreiteira 
Odebrecht, que se encontram sob segredo 
de Justiça. Ele fez alusão a uma possível 
anulação de provas em decorrência dos 
vazamentos.

Gimar Mendes fez referência a um arti-
go publicado no domingo no jornal Folha 
de S.Paulo. “É uma mentira, que beira a 
irresponsabilidade, afi rmar que realizamos, 
na PGR, coletiva de imprensa para ‘vazar’ 

Janot nega vazamentos e diz que 
acusação “beira a irresponsabilidade”
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, reagiu ontem (22) às recentes declarações de que 
integrantes do MPF teriam realizado uma “entrevista coletiva” informal com jornalistas para vazar 
informações sigilosas da Operação Lava Jato

realizada na Escola Superior do Ministério 
Público da União, em Brasília. Para uma 
plateia composta por procuradores e 
jornalistas, Janot disse que “em projeção 
mental, alguns tentam nivelar todos à sua 
decrepitude moral”.

“Procuramos nos distanciar dos banque-
tes palacianos. Fugimos dos círculos de 
comensais que cortejam desavergonha-
damente o poder político. E repudiamos a 
relação promíscua com a imprensa”, disse 
Janot aos procuradores. Logo no início de 
seu pronunciamento, Janot disse que leria 
seu discurso para evitar “arroubos verbais”, 
mas, em uma parte em que resolveu falar 
de improviso, disse: “Apesar da imputação 
expressa ao STF, não ouvi uma só palavra, 
de quem teve uma disenteria verbal ao 
se pronunciar, sobre essa imputação ao 
Palácio do Planalto, Congresso e STF” 
(ABr).
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São Paulo - Os próprios presos 
vão realizar a restauração do 
prédio do Centro de Progressão 
Penitenciária 3, de Bauru, des-
truído durante uma rebelião, em 
janeiro. Durante o motim, 152 
detentos fugiram e 26 ainda não 
foram recapturados. A unidade 
abriga presos do regime semia-
berto, que podem trabalhar 
fora da prisão. A Secretaria da 
Administração Penitenciária 
(SAP) do Estado informou 
que sua equipe de engenharia 
já concluiu o relatório técnico 
das obras necessárias, após a 
vistoria das instalações afetadas 
pela rebelião. 

Atualmente, estão sendo ela-
borados o projeto básico para a 
reforma e a planilha com avalia-
ção dos custos. De acordo com 
a SAP, os detentos que serão 
selecionados para a obra serão 
benefi ciados com a remição da 
pena, ou seja, a cada três dias 
trabalhados, é descontado um dia 
na pena a ser cumprida, conforma 
prevê a Lei das Execuções Pe-
nais. Eles também devem receber 

Detentos vão reconstruir presídio destruído 
durante rebelião em Bauru

são proibidos no interior dos 
presídios. Os rebelados atearam 
fogo em colchões e depredaram 
as instalações, aproveitando o 
tumulto para realizar fuga em 
massa. Três pavilhões fi caram 
destruídos. Em dois deles, até o 
telhado ruiu.

O prédio que atualmente 
abriga o CPP 3 foi construído 
na década de 1940 para abrigar 
a Escola Prática de Agricultura, 
na zona rural de Bauru. Em 
1955, o então governador Jânio 
Quadros autorizou o uso das 
instalações pelo Departamento 
Estadual de Presídios, passan-
do a sediar o Instituto Penal 
Agrícola, uma colônia penal em 
que os presos trabalhavam na 
agricultura e criação de animais. 
A denominação Centro de Pro-
gressão Penitenciária ‘Professor 
Noé Azevedo” foi dada em 2011. 
A unidade já abrigou presos 
famosos, como o ex-cirurgião 
plástico Hosmany Ramos e o 
chinês Law Kin Chong, consi-
derado o maior contrabandista 
do Brasil (AE).

salário. Ainda não há data para o 
início das obras

O CPP 3 está com 407 presos, 
número bem inferior à lotação no 
dia da rebelião, quando a unidade 
tinha 1.427 detentos. Com a des-
truição das instalações, a maioria 
dos internos foi transferida para 
outras unidades. A previsão é de 
que seja aproveitada a mão de 
obra disponível na unidade, já 

Imagens aéreas mostram a destruição no Centro de Progressão 

Penitenciária (CPP) 3, o antigo IPA.
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nomes da Odebrecht”, afi rmou Janot. 
“Só posso atribuir tal ideia a mentes 

ociosas e dadas a devaneios, mas, infe-
lizmente, com meios para distorcer fatos 
e desvirtuar instrumentos legítimos de 
comunicação institucional”. Janot fez o 
pronunciamento no encerramento de uma 
reunião de avaliação das eleições de 2016, 

que muitos detentos passaram 
por cursos de capacitação pro-
fi ssional durante o cumprimento 
da pena.

A rebelião aconteceu no dia 24 
de janeiro, na unidade de regime 
semiaberto da penitenciária. O 
motim teria se iniciado depois que 
um agente penitenciário retirou 
um telefone celular que era usado 
por um detento - os aparelhos 


