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São Paulo, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021

E

specialista em comunicação
mostra como a imprensa se
rende às boas histórias de todo
o mundo e não apenas destacando os
fatores daquele lugar em específico.
Cada mercado (e dentro de cada país,
podem existir vários mercados), tem
as suas especificidades em termos de
temas e até formatos de mídia.
Por exemplo, em Portugal, os textos
dos profissionais de imprensa costumam ser mais curtos e diretos do que
aqueles que se vê no país ao lado, a
Espanha. Logicamente os temas que
interessam aos portugueses nos veículos de comunicação podem não ser
os mesmos que despertam a atenção
de outros públicos, sejam eles espanhóis, poloneses ou brasileiros, por
exemplo. Mas o mundo está mudando,
e a comunicação está ficando cada vez
mais globalizada.
Exemplo disso é destacado pelo
partner da Guess What, empresa de
comunicação portuguesa, Francisco
Chaveiro Reis. “É verdade que há temas
que despertam o interesse em todo o
mundo, ou pelo menos, em casos específicos, onde antes não havia a mesma
atenção do público”. “Até há pouco
tempo, os portugueses não tinham
muito interesse pela Copa Libertadores
da América e não assistiam aos jogos ou
aos resumos. Mas quando Jorge Jesus
foi para o Flamengo, a prova passou a
ser seguida em Portugal, mesmo em
horas em que devíamos estar a dormir.
Este ano, temos o sucesso, até agora
semelhante, de Abel Ferreira, no Palmeiras. Para o ano, mesmo que não
tenha treinadores portugueses, a Copa
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Nunca foi tão fácil se comunicar. Afinal, a internet possibilita que um comunicador possa estar em um
país e publicar o seu trabalho em um local totalmente diferente
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vai continuar a ser seguida por cá”,
conta entusiasmado. No entanto, há
temas que interessam ao mundo todo,
independente de onde o jornalista está
trabalhando. “O caso atual mais óbvio é
o da pandemia. Todos queremos saber
como é a situação no mundo.
Desejamos também saber de histórias
positivas e que nos tragam esperança e
saber dos números e métodos utilizados
em cada país. Claro que aqui vamos
sempre olhar para o exemplo internacional, como base para comparar com
o nosso país”, detalha o jornalista português. Outro tema destacado diante
desta globalização da comunicação é
a presidência norte-americana.
“Os EUA são vistos ainda como líderes do mundo livre e o seu presidente
é qualificado como o homem mais
poderoso do mundo. Mas, sabemos

que o último presidente não foi consensual e que a polarização do mundo
faz com que Joe Biden também não o
seja. Vêm aí muitos capítulos e todo
o mundo quer assistir”, explica Francisco Reis. Outros tipos de notícias,
não tão impactantes assim, ainda
despertam o interesse do público,
mesmo que sejam de localidades
diferentes.
“Há sempre histórias que interessam
ao mundo inteiro: o cachorro perdido
que volta a casa muitos meses e quilômetros depois; a senhora que faz mais
de 100 anos ou uma história de amor
que parece saída de filme. No fundo,
tudo o que é tragédia ou que nos faz
sorrir ou rir, tem interesse global. Só
queremos da comunicação, o mesmo
que da vida: emoção”, completa o
especialista. Fonte: MF Press Global.

MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.
CNPJ/MF nº 26.173.513/0001-98
Demonstrações Contábeis
Balanço Patrimonial
2020
2019
2019 Passivo
182.267,23
88.486,81
3.051.644,60 Passivo Circulante
182.267,23
88.486,81
51.099,18 Exigivel a Curto Prazo
33.341,45
3.514,94
10.365,41 Contas a Pagar
33.323,50
3.496,99
10.365,41 Fornecedores
17,95
17,95
40.733,77 Tributos a Regularizar
46.569,18
29.673,15
40.733,77 Débitos com Pessoal
3.183,05
1.472,43
- Salarios a Pagar
1.387,52
3.000.545,42 Ferias a Pagar
42.743,37
26.450,90
2.065.441,96 INSS a Recolher
642,76
362,30
2.065.441,96 FGTS a Recolher
84.940,19
44.653,29
153.505,72 Tributos a Recolher
270,49
43,70
- PIS a Recolher - Código 8109
1.248,51
201,70
4.076,26 COFINS a Recolher - Código 2172
36.079,44
15.012,29
30,80 IRPJ a Recolher - Código 2089
9.654,38
3.675,63
142,11 CSLL a Recolher - 2372
37.614,22
25.719,97
93.862,90 ISS a Recolher
73,15
51.935,79 IRRF a Recolher - Código 0561
17.416,41
10.645,43
3.457,86 Empréstimos e Créditos
17.416,41
10.645,43
781.597,74 Adiantamento de Clientes
2.953.071,65 2.963.157,79
781.597,74 Patrimônio Líquido
2.953.071,65 2.963.157,79
- Contas de Capital e Reservas
Contas de Capital e Reservas
2.953.071,65 2.963.157,79
Capital Social
110.000,00
110.000,00
Reserva de Lucros
2.821.071,65 2.831.157,79
Reserva Legal
22.000,00
22.000,00
3.135.338,88 3.051.644,60
Total do Ativo
3.135.338,88 3.051.644,60 Total do Passivo
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Ano 2020
Contas Patrimoniais x Contas
Capital
Reservas
Reserva
Lucros a
Saldo
Social
de Lucros
Legal
Distribuir
Final
Modificadoras Patrimônio Líquido
Saldo Inicial
110.000,00
2.831.157,79
22.000,00
2.963.157,79
Resultado Líquido do Exercício
15.652.826,03
15.652.826,03
Reserva de Lucros
(10.086,14)
10.086,14
Lucros Distribuídos no Exercício
(15.662.912,17)
(15.662.912,17)
Total
110.000,00
2.821.071,65
22.000,00
2.953.071,65
Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividades Operacionais
2020
2019
2020
2019
Lucro Líquido do Exercício
15.652.826,03 12.168.628,56 INSS a Recolher
16.292,47
11.874,54
Variação do Ativo Circulante
FGTS a Recolher
280,46
69,35
(Exceto contas Caixa)
52.837,09 (1.442.072,50) PIS a Recolher
226,79
6,85
Duplicatas a Receber
753.894,43
(918.820,68) COFINS a Recolher
1.046,81
31,77
ISS a Recuperar
27.431,48 IRPJ a Recolher
21.067,15
2.357,61
PIS pago em Duplicidade
(30,80) CSLL a Recolher
5.978,75
534,97
COFINS pago em Duplicidade
(142,11) ISS a Recolher
11.894,25
(26.909,73)
Tributos a Recuperar
(1.185,74)
- ISS na Fonte a Recolher
(78,00)
IRPJ a Pago a Maior
93.862,90
64.932,66 IRRF a Recolher
73,15
(14,36)
CSLL a Pago a Maior
10.524,07
(3.331,18) Total Operacional
15.792.672,56 10.718.533,30
IRRF sobre Aplicação financeira
1.262,87
(102,41) Atividades de Investimento
Adiantamento a Fornecedores
(804.993,59)
(612.009,46) Total Atividades de Investimento
Adiantamento de Ferias
(527,85)
- Atividades de Financiamento
Variação do Passivo Circulante
Dividendos Pagos
(15.662.912,17) (10.929.899,82)
(Exceto empréstimos)
87.009,44
(8.022,76) Empréstimo de Curto Prazo
6.770,98
10.645,43
Redução em Fornecedores
29.826,51
3.496,99 Total Atividades de Financiamento
(15.656.141,19) (10.919.254,39)
Tributos a Regularizar
17,95 Resultado do Perídodo
136.531,37
(200.721,09)
Salários a Pagar
1.710,62
(798,22) Saldo Anterior Disponibilidades Imediatas
51.099,18
251.820,27
Férias a Pagar
(1.387,52)
1.387,52 Saldo Atual disponibilidades imediatas
187.630,55
51.099,18
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Contexto operacional: A Empresa Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgi- Reconhecimento e Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a
cos S.A. é uma Sociedade Anônima brasileira, de capital fechado, com sede classificação e mensuração de instrumentos financeiros, incluindo um novo
no Estado de São Paulo na Alameda Santos, 1800, 8º andar, conjunto 8409, modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao valor
Cerqueira Cesar. A empresa tem por objeto social explorar o desenvolvimen- recuperável de ativos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização
to e a prática de atividades voltadas diretamente à promoção da saúde, de hedge. A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimenconsistente em procedimentos cirúrgicos, relativos à cirurgia geral e cirurgia to e de reconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é
do aparelho digestivo e atendimento médico hospitalar, tanto ambulatorial, efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019, com
quanto pronto atendimento, em pacientes internados ou externos, em clínica adoção antecipada permitida. IFRS 15 - Receita de contratos com clientes médica em geral e/ou cirurgia do aparelho digestivo. 1. Base de preparação: A IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da receita refletindo
1.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela- a contraprestação que elas esperam receber em troca do controle desses
boradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis bens ou serviços. A nova norma vai substituir a maior parte da orientação
adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada detalhada sobre o reconhecimento de receita que existe atualmente em IFRS
pela Diretoria. 1.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demons- e U.S. GAAP quando a nova norma for adotada. A nova norma é aplicável a
trações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da partir de ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida
empresa. 1.3. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das de- pela IFRS. A norma poderá ser adotada de forma retrospectiva, utilizando
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no uma abordagem de efeitos cumulativos. A Companhia está avaliando os efeiBrasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas tos que o IFRS 15 vai ter nas demonstrações financeiras e nas suas divulque afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de gações. A Companhia ainda não escolheu o método de transição para a nova
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir norma nem determinou os efeitos da nova norma nos relatórios financeiros
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira atuais. O CPC ainda não editou os respectivos pronunciamentos e modificacontínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas ções correlacionados às IFRSs novas e revisadas apresentadas anteriorno exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios mente. Em decorrência do compromisso do CPC e da Comissão de Valores
futuros afetados. As principais premissas e estimativas significativas, que Mobiliários - CVM de manter atualizado o conjunto de normas emitido com
afetam os valores contábeis de ativos e passivos, estão relacionados às base nas atualizações feitas pelo “International Accounting Standards
seguintes notas explicativas. 2. Principais políticas contábeis: As políticas Board. - IASB”, espera-se que esses pronunciamentos e modificações sejam
contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios editados pelo CPC e aprovados pela CVM até a data de sua aplicação obriapresentados nestas demonstrações financeiras. a. Instrumentos financei- gatória. 3. Ativo Circulante: 3.1. INSS a Recuperar
ros: (i) Ativos e passivos - Reconhecimento: A empresa reconhece os Conta Corrente
Histórico
Valor
recebíveis e caixa e equivalente de caixa inicialmente na data em que foram 1.1.2.08.00336
INSS a Recuperar
4.076,27
originados. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor Assim, a sociedade aludida a fazer as compensações nos próximos trimeslíquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a tres de 2021. 3.2. PIS pago em Duplicidade
Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção Conta Corrente
Histórico
Valor
de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 1.1.2.08.00338
PIS Pago em Duplicidade
30,80
simultaneamente. Os ativos financeiros não derivativos da Companhia PIS pago em duplicidade na data 15.05.2019, será compensado no futuro
abrangem caixa e equivalente de caixa, contas a receber de clientes e ou- Conforme a Instrução Normativa RFB N° 1717.
tros ativos. Capital social: a. Provisão: Uma provisão é reconhecida, em 3.3. COFINS pago em Duplicidade
função de um evento passado se a empresa tem uma obrigação legal ou Conta Corrente
Histórico
Valor
construtiva presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é 1.1.2.08.00339
COFINS Pago em Duplicidade
142,11
provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. COFINS pago em duplicidade na data 15.05.2019, será compensado no futub. Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras ro Conforme a Instrução Normativa RFB N° 1717. 3.4. CSLL pago a maior
compreendem receitas de rendimentos obtidos sobre aplicações em fundo Conta Corrente
Histórico
Valor
de investimento. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do 1.1.2.08.0345
CSLL Pago a Maior
41.411,72
método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem basicamente CSLL pago a maior devido a alteração da base de presunção da companhia
as despesas bancárias e juros passivos. c. Imposto de renda e contribui- Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S/A em janeiro de 2018 de 32%
ção social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente para 8% do IRPJ e 12% da CSLL, retroagindo ao último trimestre de 2017
são calculados pelo regime de lucro presumido considerando a presunção de (data de abertura da sociedade). O mesmo está sendo compensado a partir
8% para a base de imposto de renda e 12% contribuição social. O imposto de do 3º Trimestre de 2018 embasado na resposta consulta Nº 13807.723985/
renda é cálculo à alíquota de 15% sobre a base presumida, acrescida do 2017-68 da Receita Federal de 31/01/2018, (código de autenticidade
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 250.000,00. A con- EP28.0618.15442.0IX0). 3.5. Adiantamento a Fornecedores
tribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre a base presumida. Os Conta Corrente
Histórico
Valor
impostos correntes são reconhecidos no resultado a menos que estejam 1.1.2.10.00370
Adiantamento a Fornecedores
1.586.591,33
relacionados à itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em Conta Corrente
Histórico
Valor
outros resultados abrangentes. d. Novas normas e interpretações ainda 09/11/2018 G2 Serviços Administrativos - 169.340,00
não adotadas: IFRS 9 - Instrumentos Financeiros - A IFRS 9, publicada em 10/01/2019 G2 Serviços Administrativos - 116.167,95
julho de 2014, substitui as orientações existentes na IAS 39 Financial 23/01/2019 G2 Serviços Administrativos - 33.642,96
Instruments: Recognition and Measurement (Instrumentos Financeiros: 18/04/2019 Fashiup Serviços de Moda 1.348,50
2020
Ativo
Ativo Circulante
3.135.338,88
Disponível
187.630,55
Caixa Geral
1.064,29
Caixa
1.064,29
Bancos
186.566,26
Banco Safra-Conta Corrente 2600 023826-1
Banco Safra-Conta Poupança 2600 023826-1 186.566,26
Realizável a Curto Prazo
2.947.708,33
Clientes
1.311.547,53
Duplicatas a Receber
1.311.547,53
Tributos a Recuperar
49.041,62
Tributos a Recuperar
1.185,74
INSS a Recuperar
4.076,26
PIS Pago em Duplicidade
30,80
COFINS Pago em Duplicidade
142,11
IRPJ Pago a Maior
CSLL Paga a Maior
41.411,72
IRRF sobre Aplicação Financeira
2.194,99
Outros Créditos
1.587.119,18
Adiantamento a Fornecedores
1.586.591,33
Adiantamento de Férias
527,85

Demonstração do Resultado do Exercício
2020
Descrição
17.769.471,46
Receitas
18.833.567,73
Receita de Servicos
Prestação de Serviços
18.833.567,73
(1.064.096,27)
(-) Impostos
(-) Pis sobre Faturamento
(122.418,19)
(-) Cofins sobre Faturamento
(565.007,04)
(376.671,04)
(-) Iss sobre Faturamento
(2.116.645,43)
Despesas
Despesas com Pessoal
(1.358.816,12)
Pro-Labore
(1.053.913,00)
Salários
(38.823,20)
13º Salário
(3.380,00)
Ferias
(4.397,37)
INSS
(222.631,14)
FGTS
(3.634,21)
Cesta Básica, Vale refeição
(2.133,00)
Despesas Assitência Médica
(29.642,00)
(262,20)
Despesas Vale Refeição
(174.057,70)
Despesas Gerais
Assistência Contábil
(27.468,00)
Registro, Reconhecimento Firmas,
Taxas Cartorarias
(6,25)
Fretes, Carretos, Moto Boy
(2.886,01)
Despesas Diversas
(235,00)
Jornais, Livros Revistas Técnica
Anuncios, Publicação, Assinatura Internet
Serviços Prestado por Terceiros
- Pessoa Jurídica
(130.624,10)
Impostos, Taxas e Custas
Contribuição Sindical,
Assistencial, Confederativa
Anuidade e Taxas
(372,74)
Despesa Renovação Cremesp
(911,00)
Seguros
(2.164,67)
Assessoria Jurídica
(9.389,93)
Taxa Administração
(594.282,83)
Impostos e Taxas
IRPJ Lucro Presumido
(381.860,12)
CSLL Lucro Presumido
(212.252,87)
T.F.E. Taxa de Fiscalização
(169,84)
de Estabelecimento
(2.313,57)
Despesas Financeiras
Multas e Juros
(2.265,57)
Tarifas Bancarias
(48,00)
Descontos Concedidos
Receitas Financeiras
12.824,79
Rendimentos sobre Aplicação em Poupança
571,13
Atualização Monetária - Selic
12.253,66
Rendimento sobre Aplicação Financeira
15.652.826,03
= Lucro

2019
14.152.350,36
14.999.841,43
14.999.841,43
(847.491,07)
(97.498,97)
(449.995,23)
(299.996,87)
(1.983.721,80)
(1.394.208,81)
(1.103.788,00)
(32.261,43)
(1.524,75)
(229.812,29)
(2.702,89)
(902,90)
(23.216,55)
(151.192,75)
(26.834,00)
(227,08)
(2.903,90)
(6.589,21)
(2.569,68)
(14.131,68)
(90.645,71)
(73,48)
(346,00)
(885,00)
(4.733,17)
(1.253,84)
(445.120,18)
(281.352,40)
(163.604,95)
(162,83)
(284,43)
(243,89)
(39,00)
(1,54)
7.084,37
6.550,69
533,68
12.168.628,56

Conta Corrente
Histórico
Valor
13/05/2019 G2 Serviços Administrativos - 117.566,05
25/07/2019 G2 Serviços Administrativos - 88.353,47
06/08/2019 SS Aprigio Empreendimento 1.229,33
15/08/2019 G2 Serviços Administrativos - 98.616,87
22/10/2019 G2 Serviços Administrativos - 77.051,64
06/11/2019 SS Aprigio Empreendimento 1.229,33
12/11/2019 G2 Serviços Administrativos - 77.051,64
14/01/2020 Martiena Pim Sociedade Advogados 4.760,00
14/01/2020 Martiena Pim Sociedade Advogados 18,15
16/01/2020 G2 Serviços Administrativos - 45.000,00
16/01/2020 G2 Serviços Administrativos - 15.000,00
27/01/2020 G2 Serviços Administrativos - 15.000,00
06/02/2020 Martiena Pim Sociedade Advogados 1.689,74
12/02/2020 G2 Serviços Administrativos - 52.000,00
13/03/2020 Martiena Pim Sociedade Advogados 455,74
06/04/2020 SS Aprigio Empreendimento 1.248,92
29/04/2020 Martiena Pim Sociedade Advogados 228,00
07/05/2020 G2 Serviços Administrativos - 81.146,04
08/05/2020 SS Aprigio Empreendimento 1.278,30
01/06/2020 Associação Comunitária Maria João de Deus 700,00
02/06/2020 G2 Serviços Administrativos - 81.146,04
04/06/2020 Martiena Pim Sociedade Advogados 1.158,22
26/06/2020 Martiena Pim Sociedade Advogados 5.000,00
01/07/2020 Associação Comunitária Maria João de Deus 500,00
10/07/2020 Martiena Pim Sociedade Advogados 5.595,24
23/07/2020 Martiena Pim Sociedade Advogados - 10.000,00
04/08/2020 G2 Serviços Administrativos - 78.000,00
04/08/2020 Accelerare Desenvolvimento 689,12
07/08/2020 Associação Comunitária Maria João de Deus 500,00
02/09/2020 Accelerare Desenvolvimento 689,12
04/09/2020 Associação Comunitária Maria João de Deus 500,00
14/09/2020 Jornal Empresas e Negócios 1.307,50
14/09/2020 Jornal Empresas e Negócios 619,20
15/09/2020 G2 Serviços Administrativos - 77.112,50
17/09/2020 Jornal Empresas e Negócios 464,40
02/10/2020 Accelerare Desenvolvimento 689,12
07/10/2020 Jornal Empresas e Negócios 1.307,50
07/10/2020 Associação Comunitária Maria João de Deus 500,00
13/10/2020 M e P Apoio Administrativo 5.000,00
14/10/2020 G2 Serviços Administrativos - 80.000,00
06/11/2020 Accelerare Desenvolvimento 689,12
09/11/2020 SS Aprigio Empreendimento 1.328,28
09/11/2020 M e P Apoio Administrativo 2.520,00
16/11/2020 Associação Comunitária Maria João de Deus 500,00
19/11/2020 G2 Serviços Administrativos - 138.254,93
03/12/2020 Rede Nacional 132,60
03/12/2020 Accelerare Desenvolvimento 689,12
10/12/2020 M e P Apoio Administrativo 7.923,48
14/12/2020 Associação Comunitária Maria João de Deus 500,00
14/12/2020 G2 Serviços Administrativos - 69.953,21
21/12/2020 Gabriel Giurizatto Comércio de Joias - 13.200,00
Pagamentos à G2 Serviços Administrativos sem comprovante fiscal. Pagamentos à SS Aprigio Empreendimento sem comprovante fiscal. Pagamentos
à Fashiup Serviços de Moda sem comprovante fiscal. Pagamentos à
Martiena Pim Sociedade Advogados sem comprovante fiscal. Pagamentos à
Associação Comunitária Maria João de Deus sem comprovante fiscal. Pagamentos à Accelerare Desenvolvimento sem comprovante fiscal. Pagamentos
à Jornal Empresas e Negócios sem comprovante fiscal. Pagamentos à M e P
Apoio Administrativo sem comprovante fiscal. Pagamentos à Rede Nacional
sem comprovante fiscal. Pagamentos à Gabriel Giurizatto Comércio de Joias
sem comprovante fiscal.

São Paulo, 31 de dezembro de 2020. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em
R$ 3.135.338,88 (três milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito Centavos)
Giuliano Campolim Gagliotti - Sócio Administrador - CPF: 316.942.888-89

A importância de
escolher os parceiros
certos na hora de
mudar de rota

Carina Costa Martins Gagliotti - Diretora - CPF: 219.512.048-75

José Barnabe Silveira - Contador - CT CRC: 1SP 167.249/O-2

como fazer isto, não
tendo muito conhecimento da área?
Existem duas formas de
condução, selecionando
pessoas/empresários que
atuam no setor ou na área
desejada. Ou contratar
empresas especializadas
em gestão de negócios
para conduzir sua empresa no formato escolhido.
Farei algumas observações que valem muito
a pena refletir em sua
tomada de decisão.
Sócios ou parceiros:
esta é uma decisão muito
delicada, pois envolve a
questão humana no relacionamento. Já é muito
difícil manter uma parceria ou sociedade quando
se conhece muito bem a
pessoa, imagine quando
não se tem relacionamento ou intimidade com o
empresário e trazer para
dentro de seu negócio uma
proposta totalmente inovadora e desconhecida a
você em todos os aspectos.
Quando temos a oportunidade de abrir um
novo negócio e para isto
precisamos fazer parceria
com alguém que já domina
o mercado ou o negócio
em si, fica muito sensível
a questão do ponto de
vista dos interesses, pois,
o parceiro estará sempre
um passo à frente nos
negócios e nas tratativas
comerciais por já dominar
o setor. Seja no formato
de sociedade, parceria ou
contratação na prestação
de serviços estes detalhes
ficam evidentes.
Com o passar do tempo,
você consegue entender o
negócio e passa a ter uma
visão clara das necessidades da empresa, podendo
ocorrer um conflito de
interesses na expansão
do negócio, pois há a
possibilidade de ter visões
diferentes sobre o mesmo
assunto, fazendo com que
haja uma disputa de ego
sobre os conhecimentos
de ambos. Poucos são os
casos em que a parceria se
mantém sólida e crescente, mantendo o equilíbrio
entre as partes, focando
somente o negócio, afinal,
a empresa é a “pessoa”
mais importante nesta
relação comercial.
Por esse motivo é importante fazer um planejamento real e ter um
apoio jurídico muito forte
e competente para agir de
forma imparcial na defesa
dos interesses da empresa
e não dos envolvidos. A
empresa tem um papel de
crescimento no mercado
e ter alguém que defenda

seus interesses é fundamental, neste caso um
bom jurídico atende bem
estas necessidades.
Empresa de gestão de
negócios: quando se contrata uma empresa especializada em gestão
de negócios, todos os
detalhes são levados em
consideração, desde o
perfil do proprietário até
o crescimento da empresa
dentro do interesse do empresário, quanto ele quer
crescer e quais as regiões
que terá abrangência. É
feito um planejamento e a
empresa contratada passa
a fazer a gestão do novo
negócio, permitindo que
se tenha um olhar profissional e imparcial dentro
do negócio focando apenas em seu crescimento de
forma sólida e consistente.
Todas as etapas são
acompanhadas pelo proprietário, permitindo que
ele acompanhe todos os
processos, participando
de todas as tomadas de
decisão baseadas em situações reais de mercado,
apresentando todas as
opções dentro de um parâmetro de progressão de
risco e sucesso. Permitindo que o proprietário tome
decisões com o menor
impacto possível dentro
das variáveis.
Desde o detalhe da criação da marca e sua forma
e força dentro do mercado
de atuação, criando campanhas e oportunidades
até a apresentação de
resultados planejados
com relatórios e acompanhamentos em situação
real através de softwares
de acompanhamento de
vendas e estoque, todos
os detalhes que compõe
a administração de sua
empresa é oferecido por
uma empresa de gestão
séria e competente.
Isto permite que o empresário tenha ciência
total de cada detalhe de
seu negócio sem o risco de
conflitos entre as relações
pessoais/empresariais. Impedindo que as emoções
participem das tomadas
de decisões e foque somente no negócio e seu
crescimento. Com o passar
do tempo a junção entre
proprietário e empresa
gestora se torna uma só,
abrindo novas frentes para
outros negócios através de
oportunidades que surgem
no decorrer dos trabalhos.
Estes são alguns dos
pontos importantes na tomada de decisão ao mudar
de rota em seu negócio.
Vale a pena consultar um
especialista e tirar as dúvidas e tomar a decisão que
mais lhe favoreça. Pense
no que é melhor para seu
perfil e invista em sua
nova rota!
(*) - É CEO da Montserrat Consultoria,
empresa especializada em gestão e
desenvolvimento de negócios (www.
montserratconsultoria.com.br).

8ª Vara Cível do Fórum de Guarulhos/SP. Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº
0024316-89.2020.8.26.0224O(A) MM. Juiz de Direito da 8ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de
São Paulo, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)
Maurício Azevedo Santana e Márcia Aparecida Azevedo Santana que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de sentença, movida por Cleber Dahir. 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, pague a quantia de R$ 52.080,78 (Até 10/2020), 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 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. Dado e passado nesta cidade Guarulhos

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BEA2-85CD-05C1-99E6.

É possível acompanhar
todo o mundo na mídia em
qualquer lugar
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