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Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas
CNPJ 61.407.060/0001-18

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. nossas demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas respectivas correspon-
dentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. São Paulo, 31 de julho de 2020. A Administração 

Ativo  31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante  22.664.123,23 21.909.772,97
Caixa e Bancos  412.177,87 510.628,84
Aplicações Financeiras  6.211.509,24 4.525.582,11
Duplicatas a Receber  7.492.579,12 9.139.865,75
Estoques  5.302.369,51 4.521.291,46
Outros Créditos  3.245.487,49 3.212.404,81
Ativo Não Circulante  6.830.619,11 4.683.929,89
Créditos com outras empresas  - -
Investimentos  23.035,64 23.035,64
Imobilizado  6.787.436,31 4.637.830,18
Intangível  20.147,16 23.064,07
Total do Ativo  29.494.742,34 26.593.702,86

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em R$ 1,00) Demonstração do Resultado dos Exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em R$ 1,00)

Discriminação  31/12/2019 31/12/2018
Receita Operacional
Vendas Líquidas  47.587.530,53 39.483.009,81
Custos dos Produtos Vendidos  (37.183.946,00) (31.231.957,87)
Lucro Operacional Bruto  10.403.584,53 8.251.051,94
Despesas Operacionais  (3.928.728,52) (2.705.405,28)
Despesas Administrativas  (1.603.126,80) (1.351.127,79)
Despesas Comerciais  (2.305.163,60) (1.516.103,95)
Despesas Tributárias  (36.781,90) (26.644,99)
Outras Despesas  (3.999,98) -
Outras Receitas  20.343,76 188.471,45
Resultado antes das Receitas
 e Despesas Financeiras  6.474.856,01 5.545.646,66
Receitas Financeiras  529.745,89 436.371,93
Despesas Financeiras  (282.175,32) (148.608,46)
Resultado Operacional antes
 do IRPJ E CSSL  6.722.426,58 5.833.410,13
Imposto de Renda da Pessoa
 Jurídica - IRPJ  (1.245.803,88) (1.021.450,61)
Contribuição Social Sobre Lucro
 Líquido - CSSL  (666.586,96) (549.908,18)
Resultado Líquido do Período  4.810.035,74 4.262.051,34
Lucro Líquido por Ação  R$ 0,1266 R$ 0,1122
Demonstração dos Fluxos de Caixas (Método Indireto) dos Exercícios 

Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em R$ 1,00)

Atividades Operacionais  31/12/2019 31/12/2018
1) Resultado do exercício  4.810.035,74 4.262.051,34
Ajustes para conciliar o resultado às
 disponibilidades geradas pelas
 atividades operacionais:
Receitas/Despesas que não
 afetaram o caixa:  1.095.727,45 929.343,44
Depreciações e amortizações  1.079.727,43 929.343,44
Baixa de valor residual pela venda de bens  16.000,02 -
Ajustes de exercícios anteriores
Lucro líquido ajustado  5.905.763,19 5.191.394,78
Variações nos ativos e passivos:
Redução em contas a receber  1.647.286,63 (1.632.438,81)
ICMS s/imobilizado transferido
 p/contas a receber
Aumento nos estoques  (781.078,05) (2.275.006,28)
Aumento de impostos a compensar
 e outros créditos  (33.082,68) (1.651.015,92)
Redução (aumento) em fornecedores  (501.168,91) 1.980.084,91
Aumento em contas a pagar e provisões  110.121,52 2.583,66
Aumento na provisão para contingência
Aumento de Financiamentos e Empréstimos  1.088.624,92 (745.259,39)
Aumento em impostos e contribuições  158.484,00 (25.139,36)
2) Disponibilidade líquida da
 atividade operacional  1.689.187,43 (4.346.191,19)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Compras do imobilizado  (3.227.071,65) (821.493,34)
Compras do intangivel  - -
3) Disponibilidade líquida da
 atividade de investimento  (3.227.071,65) (821.493,34)
Fluxo de caixa da atividade de financiamento:
Pagamento de dividendos referente
 a exercícios anteriores  (1.760.503,78) (1.017.349,43)
Pagamento de dividendos referente
 ao crédito no exercício  (1.019.899,03) (1.338.909,73)
4) Disponibilidade líquida da
 atividade de financiamento  (2.780.402,81) (2.356.259,16)
5) Aumento Líquido em Caixa e
 Equivalentes de Caixa  1.587.476,16 (2.332.548,91)
(Redução)/Aumento nas disponibilidades
No inicio do período  5.036.210,95 7.368.759,86
No final do período  6.623.687,11 5.036.210,95
Aumento/(Redução Líquida) em
 Caixa e Equivalentes de Caixa  1.587.476,16 (2.332.548,91)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em R$ 1,00)
Discriminação  Capital Social Reserva Legal Lucros Acumulados Saldo
Saldo em 31/12/2017  1.000.000,00 492.697,35 14.496.573,99 15.989.271,34
Distribuição de Dividendos    (3.000.000,00) (3.000.000,00)
Resultado do Exercício    4.262.051,34 4.262.051,34
Saldo em 31/12/2018  1.000.000,00 492.697,35 15.758.625,33 17.251.322,68
Distribuição de Dividendos  - - (3.000.000,00) (3.000.000,00)
Resultado do Exercício  - - 4.810.035,74 4.810.035,74
Saldo em 31/12/2019  1.000.000,00 492.697,35 17.568.661,07 19.061.358,42

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Nota 1 - Contexto Operacional: A companhia tem como atividade principal 
a fabricação de bulas e rótulos para atender a demanda de laboratórios 
farmacêuticos. Nota 2 - Apresentação das demonstrações financeiras: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas 
contábeis emanadas da legislação societária brasileira e de conformidade 
com os princípios contábeis constantes da Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 
11.941/2009, que modificaram e introduziram novos dispositivos e concei-
tos à Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76). Nota 3 - Principais 
práticas contábeis adotadas: a) As receitas e despesas foram apropriadas 
pelo regime da competência de exercício. b) Os estoques de produtos em 
processo e acabados foram avaliados de conformidade com o disposto no 
artigo 308 do Decreto nº 9.580 de 22/11/2018(RIR). c) As depreciações dos 
bens do Ativo Imobilizado foram calculadas pelo sistema linear, tendo sido 
aplicadas as taxas que consideram seu período de tempo de vida útil. d) O 
imposto de renda, a contribuição social, os créditos tributários, bem como 
os demais tributos foram calculados de acordo com a legislação vigente.
Nota 4 - Outros Créditos - Ativo
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Outros Valores a Receber  75.915,45 7.441,14
Despesas Antecipadas  23.389,56 23.137,94
Adiantamentos  288.102,63 35.368,77
Adiantamentos a Fornecedores  2.225.688,63 2.802.425,20
Impostos e Contribuições  632.391,22 344.031,76
Total  3.245.487,49 3.212.404,81
Nota 5 - Ativo Imobilizado
    31/12/2019 31/12/2018
  Valor Depre- Valor Valor
Descrição   Corrigido ciações residual residual
Máquinas e 
 Ferramentas  17.391.159,75 11.346.224,93 6.044.934,82 3.891.131,06
Imobilizações em 
 Andamento  198.265,00 - 198.265,00 198.265,00
Instalações 
 Industriais  223.659,24 165.699,59 57.959,65 14.365,96
Móveis e 
 Utensílios  224.836,47 161.584,30 63.252,17 35.360,53
Veículos  181.853,30 45.782,78 136.070,52 27.666,61
Benfeitorias  597.165,01 425.311,61 171.853,40 185.531,48
Telefones e 
 Equipamentos  18.024,12 18.024,12 - 11,40
Processamento 
 de Dados  544.872,59 510.817,70 34.054,89 43.675,34
Importação em 
 Andamento  81.045,86 - 81.045,86 241.822,80
Total do Ativo 
 Imobilizado  19.460.881,34 12.673.445,03 6.787.436,31 4.637.830,18
Nota 6 - Intangível    31/12/2019 31/12/2018
  Valor Amorti- Valor Valor
Descrição  Corrigido zações residual residual
Direito de Uso Telefônico  16.813,10 - 16.813,10 16.813,10
Direito de Uso Software  21.794,89 18.460,83 3.334,06 6.250,97
Total  38.607,99 18.460,83 20.147,16 23.064,07
Nota 7 - Financiamentos e Empréstimos
    31/12/2019 31/12/2018
  Saldo anterior Amorti- Saldo a Saldo a
Descrição  Empréstimos zações Amortizar Amortizar
Banco do Brasil 
 S/A. Finame 1  789.468,75 451.125,00 338.343,75 789.468,75
Banco do Brasil 
 S/A. Finame 2  1.049.478,96 193.750,08 855.728,88 1.049.478,96
Banco Santander 
 S/A. Finame  - 0,00 1.733.500,00 -
Total  1.838.947,71 644.875,08 2.927.572,63 1.838.947,71
Empréstimos a Pagar a Curto Prazo  821.010,48 644.875,08
Empréstimos a Pagar a Longo Prazo  2.106.562,15 1.194.072,63
Total de Empréstimos a Pagar  2.927.572,63 1.838.947,71

Banco do Brasil S/A. Finame 1, em 31/12/2019: Contrato de Abertura de 
Crédito Fixo, firmado com o Banco do Brasil S/A. com recursos originários 
de repasses do FINAME, no valor de R$ 3.609.000,00,com vencimento final 
em 15/09/2020, restando 9 parcelas a pagar, no valor de R$ 37.593,75 cada 
parcela, totalizando em 31/12/2019 o valor de R$ 338.343,75, corrigidos 
no pagamento das parcelas, pela TJLP mais juros de 5,5% a.a.. Banco do 
Brasil S/A. Finame 2, em 31/12/2019: Contrato de Abertura de Crédito Fixo, 
firmado com o Banco do Brasil S/A. com recursos originários de repasses do 
FINAME, no valor de R$ 1.550.000,00, com vencimento final em 15/07/2024, 
52 parcelas a pagar no valor de R$ 16.145,84 cada parcela, mais 1 (uma) 
parcela no valor de R$ 16.145,20, totalizando em 31/12/2019 o valor de R$ 
855.728,88, corrigidos no pagamento das parcelas, pela incidência da taxa de 
juros de 4,5% a.a.. Banco Santander S/A. Finame, em 31/12/2019: Cédula 
de Crédito Bancário - BNDES FINAME, firmado com o Banco Santander 
(Brasil) S/A. no valor de R$ 1.733.500,00, acrescidos de juros pré-fixados 
com a taxa fixa do BNDES de 6,399357% a.a., com vencimento inicial em 
15/04/2020 e vencimento final em 15/09/2024, em 53 parcelas iguais de R$ 
32.101,85 e 1 parcela de R$ 32.101,95.
Nota 8 - Outras Contas a Pagar
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Outras Contas a Pagar  317.976,36 153.166,95
Compromissos Societários a Pagar  2.024.206,61 1.789.264,40
Total  2.342.182,97 1.942.431,35
Nota 9 - Composição da Receita Operacional - Vendas Líquidas
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta - Vendas  58.548.699,13 48.342.857,99
Devoluções e Abatimentos  (356.514,66) (156.772,61)
Impostos S/Vendas e Serviços  (10.653.285,78) (8.726.696,78)
Impostos S/Devolução de Vendas  48.631,84 23.621,21
Total  47.587.530,53 39.483.009,81
Nota 10 - Custos dos Produtos Vendidos
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Custo das Matérias Primas  18.837.224,57 15.504.570,71
Custo de Mão de Obra Direta  7.895.769,12 7.726.634,65
Gastos Gerais de Fabricação  10.450.952,31 8.000.752,51
Custos dos Produtos Vendidos  37.183.946,00 31.231.957,87
Nota 11 - Despesas Operacionais - Administrativas
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Folha de Pagamento  343.851,02 256.876,43
Assistencia Médica e Social  317.032,93 -
Despesas com Informática  232.827,06 304.909,83
Honorários da Diretoria  170.000,00 180.000,00
INSS  120.903,97 121.754,79
Água, Luz, Gás e Telefone  118.382,74 95.030,97
Conservação e Limpeza  84.741,64 -
Material de Escritório  74.736,66 -
Honorários Profissionais  10.469,00 111.561,56
Serviços de Terceiros  - 62.457,79
Outras  130.181,78 218.536,42
Total  1.603.126,80 1.351.127,79
Nota 12 - Despesas Operacionais - Comerciais
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Fretes e Carretos  931.835,94 -
Despesas com Representação  489.178,98 245.355,22
Folha de Pagamento  435.350,02 345.966,00
INSS  164.382,63 141.284,54
Outras  130.017,49 156.922,02
Honorários da Diretoria  110.000,00 120.000,00
Despesas com Viagens  43.729,69 35.067,36
Comissões  668,85 471.508,81
Total  2.305.163,60 1.516.103,95

Passivo  31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante  8.291.821,77 8.113.307,55
Fornecedores  3.412.236,43 3.913.405,34
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias  1.249.020,30 923.220,06
Provisão Para Férias a Pagar  467.371,59 689.375,72
Outras Contas a Pagar  2.342.182,97 1.942.431,35
Financiamentos e Emprestimos  821.010,48 644.875,08
Passivo Não Circulante  2.141.562,15 1.229.072,63
Financiamentos e Empréstimos  2.106.562,15 1.194.072,63
Provisão Para Contingência  35.000,00 35.000,00
Patrimônio Líquido  19.061.358,42 17.251.322,68
Capital Social  1.000.000,00 1.000.000,00
Reserva Legal  492.697,35 492.697,35
Lucros Acumulados  17.568.661,07 15.758.625,33
Total do Passivo  29.494.742,34 26.593.702,86

Diretoria Executiva
 Patrícia Beltran Fernandes Nelson Fernandes
 Diretora Presidente Diretor Vice-Presidente
 Flávio Tadeu Barbosa Carlos Francisco Fernandes Junior
 Diretor Financeiro Diretor Técnico Industrial
 Coraci Gallo Barbosa Odila de Camargo Fernandes
 Diretora Adjunta Diretora Comercial

O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ENCONTRAM-SE NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

Nota 13 - Despesas Operacionais - Tributárias
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Impostos e Taxas  26.134,61 12.517,28
Contribuição Sindical Patronal  8.903,25 13.655,22
Multa e/ou Juros sobre débito fiscal  1.560,48 62,38
Imposto sobre Operações Financeiras  162,36 410,11
Impostos Federais  21,20 -
Total  36.781,90 26.644,99
Nota 14 - Capital Social: O capital social, no valor de R$ 1.000.000,00 é 
representado por 38.000.000 de ações ordinárias nominativas, com valor 
nominal de R$0,026316 cada uma, totalmente integralizadas, conforme 
estatuto social.

Contador: Armando Scuotto Filho - CRC 1SP 106.182/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº 071/2020; 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos de informática - 
Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 03/12/2020 às 
09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no 
site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

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 e Extraordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas convidados a se reunirem em AGOE, a realizar-se no dia 08 de dezembro de 2020, às 10:00 
hrs, na sede social á Rua Itabaiana nº 328, 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 31.12.2019; b) Reeleição da diretoria para o próximo biênio; c) Alteração de endereço da sede; 
d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 24 de novembro de 2020. A Diretoria. (24, 25 e 26/11/2020).

Por esse motivo, o sistema é um 
sucesso e muitas pessoas dese-
jam investir no setor. Mas, como 

saber se seu negócio está pronto para 
se tornar uma franquia? Para isso, é 
necessário seguir um passo a passo e 
realizar muitos testes, para que não 
haja furos. 

Pensando nisso, em 2014 Lucilaine 
Lima fundou a primeira unidade do 
Instituto Gourmet, rede de franquias 
de ensino profissionalizante em gastro-
nomia. Na época, a rede se chamava 
Academia Gourmet e, com a grande 
busca pelos cursos e o rápido retor-
no financeiro, Robson Fejoli, marido 
da empreendedora, percebeu que o 
negócio poderia se tornar uma fran-
quia de sucesso. O empresário que 
já possuía quatro unidades de outra 
rede profissionalizante, empregou sua 
experiência como franqueado ao criar 
esse modelo de negócio. 

Para isso, ele contou com o auxílio 
de Glaucio Athayde, que já possuía 
mais de 10 anos de experiência como 
franqueador. Durante três anos, eles 
ficaram operando três unidades pró-
prias em dois Estados: Espirito Santo 
e Rio de Janeiro. “A gente já sabia do 
potencial, mas queria fazer todos os 
testes antes, porque era a primeira 
vez que estávamos atuando na área de 
gastronomia”, conta Glaucio.

Fejoli acredita ser fundamental 
conhecer o mercado de franchising 
antes de se aventurar no modelo. “Nós 
conhecemos a fundo a operação, as 
“dores” dos franqueados, pois também 

Como saber se seu negócio está pronto para se tornar uma franquia? 
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CPE Companhia de
Participações e Empreendimentos

CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25/08/2020

Data: 25/08/2020; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da CPE - Companhia de Participações e
Empreendimentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, na Avenida
Paulo Ayres nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publica-
ções: Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos
do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana
secretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital
social; Ordem do dia e deliberações - a) Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do
Patrimonio Líquido, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2019 e 31/12/2018, Relatório da Diretoria: pu-
blicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas & Negócios de 22 de agosto de 2020: Apro-
vados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do lucro à disposição da
Assembléia: b-1) Destinado para o fundo da reserva legal o valor equivalente a 5% do lucro líquido do exer-
cício no importe de R$ 1.092.504,89 (um milhão, noventa e dois mil, quinhentos e quatro reais e oi-
tenta e nove centavos); b-2) O saldo do lucro no importe de R$ 20.757.592,89 (vinte milhões, setecen-
tos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos) será contabilizado na
conta de reserva estatutária de reserva de lucros; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração
para os próximos 2 (dois) anos: c-1) Foram reeleitos por unanimidade os seguintes membros do Conselho
de Administração mediante votação na forma preceituada no Artigo 17 dos Estatutos Sociais: Vitor Luiz
Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00; Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91; Renata Bonsaver
Mammana Milani, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG.
22.555.000-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 251.671.328-27; Harry Eugen Josef Kahn, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 2.128.851-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
033.201.118-68; Giancarlo Arduini, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG.
33.830.765-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 308.224.798-93; Alessandro Arduini, brasileiro, solteiro,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 33.830.766-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
330.348.968-83 todos residentes e domiciliados na Capital de São Paulo e com Escritório na Avenida Paulo
Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo e Daniel Arduini
Cavalcanti de Arruda, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG.
29.570.084-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.006.148-25, residente e domiciliado em 32 E 76th
Street, aptº 505, Nova York, CEP 10021, nos Estados Unidos da América do Norte; c-2) Remuneração do
Conselho de Administração: Também por unanimidade foi fixada a remuneração global do Conselho de
Administração eleito no importe de R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais), ficando estabelecido
que a remuneração de cada conselheiro será objeto de deliberação em reunião dos membros do Conselho
de Administração a ser convocada especificamente para esta finalidade e com observância do preceito con-
tido no § 6º do Artigo 18 dos Estatutos Sociais; c-3) Para o cargo de Presidente do Conselho de Administra-
ção foi eleito o Conselheiro Vitor Luiz Taddeo Mammana, retro identificado e qualificado, e para o Cargo de
Vice Presidente o Conselheiro Riccardo Arduini, também retro identificado e qualificado. d) Fixação dos ho-
norários da Diretoria da Sociedade: Foi deliberado por unanimidade que a diretoria da sociedade eleita pelo
Conselho de Administração não terá qualquer remuneração; Encerramento: Encerrados os trabalhos o Sr.
Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, concedeu o
tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os
acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 25 de agosto de 2020. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presi-
dente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini -
p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Giancarlo Arduini, Julia Dora Antonia Koranhyi
Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo
Mammana, ZEAF Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - Sócio Adminis-
trador. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 25/08/2020.
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa. JUCESP
nº 477.153/20-3 em 12/11/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Franquia: a importância de estudar 
o mercado antes de empreender

Franquia é um modelo de negócio que foi testado pelo menos uma vez, que teve resultados satisfatórios 
ao ponto de abrir outras unidades daquela marca

Jornada digital: 
a inovação no centro 

do negócio

A pandemia trouxe 
inúmeras discussões 
para os empreendedores, 
desde como manter o 
negócio aberto a quais 
modelos utilizar para 
alavancá-los

Em meio a isso, os inves-
timentos em tecnologia 
vieram à tona de forma 

mais incisiva, o que tornou 
evidente a jornada digital como 
um dos temas mais relevantes 
do momento. Ela é uma das 
principais responsáveis por 
encaminhar os negócios para a 
inovação, por meio dos dados, 
trazendo diferentes maneiras 
de atender demandas e gerando 
maior competitividade entre os 
players.

De forma simplista, a jornada 
digital engloba uma série de 
mudanças que já ocorreram 
nos últimos anos e ainda es-
tão acontecendo no ambiente 
corporativo, marcadas por pro-
cessos movidos pela tecnologia 
e com maior uso de conexões 
digitais. Essas modificações são 
progressivas e passam por todas 
as partes da economia moderna.

Suas etapas consistem a partir 
da digitalização (migração de 
dados analógicos para meios 
digitais), passando pela digita-
lização (os processos passam a 
contar com a presença maciça 
da tecnologia integrada à cadeia 
operacional) e, por fim, a trans-
formação digital (onde os dois 
pontos anteriores se cruzam e 
o ambiente corporativo passa a 
ter a TI como peça-chave para 
a manutenção de toda a perfor-
mance corporativa).

Mas para se adaptar, a em-
presa deve estar preparada. Os 
desafios são tão grandes quanto 
o número de processos analógi-
cos existentes. Para entender 
melhor como a jornada digital 
afeta o negócio, é importante 
compreender seus quatro pi-
lares, pois além de ajudarem a 
empresa a se adaptar ao novo 
cenário, criam uma infraestru-
tura operacional de maior valor 
agregado. 

São os quatro D: desmateria-
lização (diminuir a dependência 
de recursos físicos), desmone-
tização (diminuição da moeda 
com relação ao total de ativos 
financeiros existentes), demo-
cratização (todos têm acesso à 
mesma tecnologia) e disrupção 

(descontinuação do processo 
já estabelecido). Juntos, eles 
tornam o ambiente de trabalho 
ainda mais digitalizado e capaz 
de aproveitar de modo eficaz os 
recursos disponíveis. 

Tudo isso contribui não ape-
nas com os processos internos 
de um negócio, mas também 
externo, já que tanto clientes, 
quanto parceiros, enxergarão 
essa nova capacidade de ino-
vação, economia e alinhamento 
com as demandas do públi-
co-alvo.

Junto a isso, pode ser impor-
tante reavaliar o perfil do negó-
cio para otimizar investimentos 
e fazer ajustes, considerando 
seu aspecto e os melhores ca-
minhos para prevenir riscos. 

Dessa forma, cada escolha 
terá um retorno sobre o inves-
timento adequado. Outro ponto, 
caso necessário, será modificar 
o modelo de produtos e serviços 
para manter alinhamento com 
as demandas do mercado, que 
se modificam continuamente. 
E, por fim, manter viva e ope-
rante uma cultura de inovação, 
peça básica da jornada digital, 
por meio do incentivo ao en-
gajamento de todos os times 
para tomadas de decisão, por 
meio da troca de experiências 
e pensamento inovador. 

A mudança do ambiente cor-
porativo que deseja passar pela 
jornada digital envolve muitos 
cuidados. Não se trata de um 
desafio fácil para empresas que 
estão acostumadas com um 
fluxo de trabalho tradicional, 
em que há muitas rotinas ana-
lógicas. A partir do alinhamento 
com as melhores práticas do 
setor, pode-se minimizar ris-
cos e assegurar que essa nova 
caminhada seja robusta e com 
alto retorno.

Mais do que uma tendência, 
devido à transformação digital, 
a jornada digital pode garantir 
a sobrevivência de empresas 
por meio de uma infraestrutura 
digitalizada. Negócios que se 
adaptam a ela se mantêm alinha-
dos com as tendências do setor 
em que atuam. A longo prazo, 
a jornada digital cria ambientes 
mais inovadores, flexíveis e 
integrados. 

(*) - Publicitário de formação, 
empreendedor, especialista em 

inovação digital, é CEO da GO.K, 
consultoria que conduz a inovação 

digital em empresas nos seus 
diversos estágios, de startups à big 

companies (https://gok.digital/).

Cristiano Kanashiro (*)

temos essa experiência. Atualmente 
eu e meus sócios possuímos a parti-
cipação de aproximadamente 20% da 
rede e isso ajuda muito na tomada de 
decisões e direcionamento de ações 
estratégicas para a rede”.

Depois de conhecer e estudar a Lei 
de Franquias é importante elaborar 
um projeto de expansão sólido para 
compreender onde a marca poderá ser 
inserida, após isso, é necessário forma-
tar a operação da franquia, elaborar 
manuais, estabelecer a remuneração 
do franqueado e franqueador, taxas, 
royalities, etc e só assim começar o 
período de testes.

“Nosso negócio foi desenhado por 
quem viveu a operação e isso con-
tribuiu diretamente para o sucesso 
da marca. Nós conhecemos todos os 

passos, temos uma visão a longo prazo 
e conseguimos solucionar todos os 
possíveis problemas antes de replicar 
os modelos”, comenta Glaucio.

O Instituto Gourmet ingressou no 
franchising em 2017 e, desde então, 
segue em constante crescimento. Só 
no ano passado, comercializou 88 uni-
dades e obteve um faturamento de R$ 
45 milhões. Em 2020, a marca anunciou 
a sociedade com o Grupo SMZTO e já 
comercializou 125 unidades até o mo-
mento, com previsão de inaugurar mais 
20 unidades até janeiro de 2021. “Nossa 
meta é chegar a 300 unidades em até 
3 anos, atingindo todos os Estados 
Brasileiros e continuar transformando 
vidas em escala”, finaliza Fejoli. Fonte 
e mais informações: (https://instituto-
gourmet.com/).
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