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Organizações em todo o mundo estão sujeitas a essa onda crescente 
de ameaças à segurança, que foi bastante intensificada pela pandemia. 
As empresas distribuídas e o trabalho remoto - muitas vezes com 
redes e conexões domésticas - mostraram-se pontos vulneráveis e 
suscetíveis a ataques e a vazamento de dados. Diferentes setores 
da economia e empresas de todos os tamanhos foram alvos em 2020 
desses ataques, com destaque para a área da Saúde com hospitais, 
laboratórios, empresas de pesquisa de vacinas e tantas outras que 
sofreram as consequências desse novo cenário de riscos.   

Em alta temporada de ataques, vamos cuidar 
dos backups?

Os novos hábitos digitais dos brasileiros, adotados principalmente por 
causa da pandemia, refletiram em números recordes para o e-commerce. O 
ano passado teve o maior crescimento registrado desde 2007 em compras 
pela internet, e uma alta de 41% em relação ao ano anterior, segundo 
a 43ª edição do relatório Webshoppers 43 divulgada pela Ebit|Nielsen. 
Treze milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra online em 2020, 
excedendo qualquer expectativa que o setor tinha.  

Digitalização do mercado em ano de 
crescimento recorde para e-commerce

A transformação digital avançou a passos largos na última década. 
E em 2020, a pandemia ainda nos obrigou a pensar em "como fazer as 
coisas diferentes", gerando um salto evolutivo até então inimaginável. 
As organizações, enfim, reconheceram que o big data se tornou um 
processo fundamental para orientar a tomada de decisões. Porém, os 
dados, por si só, não são agentes da transformação. Eles são o meio. 
Uma organização preparada para o futuro também requer a mudança 
para uma verdadeira cultura digital. Sua empresa está pronta para 
essa evolução? O que torna a cultura de uma empresa digital?  

Você sabe o que é cultura digital em 
empresas?

Foto de Markus Spiske no Pexels

Negócios em Pauta

Vacinação para idosos acima de 60 anos
O governo de São Paulo anunciou nova etapa do cronograma de 

vacinação contra a Covid-19 para idosos que vivem no estado paulista. 
Dessa vez, serão vacinadas pessoas com mais de 60 anos. Pelo calendário, 
idosos entre 63 e 64 anos de idade serão vacinados a partir do dia 29 de 
abril. Já os idosos entre 60 e 62 anos serão vacinados a partir do dia 6 de 
maio. A expectativa do governo é vacinar cerca de 840 mil pessoas que 
fazem parte da faixa etária entre 63 e 64 anos e 1,4 milhão de pessoas 
com idades entre 60 e 62 anos. Até este momento, mais de 8,2 milhão 
de doses de imunizantes já foram aplicadas em todo o estado, sendo 
2,4 milhões em segunda dose. Para ser atendido mais rapidamente, o 
governo recomenda fazer o pré-cadastro no site Vacina Já e, assim, 
diminuir o tempo de espera no momento da vacinação. O pré-cadastro 
não é obrigatório, e os cidadãos que não puderem preenchê-lo poderão 
se vacinar normalmente, informando seus dados presencialmente no 
momento da vacinação.   Leia a coluna completa na página 3

Foto: Rovena Rosa/ABr
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Fintech do Agronegócio promove 
webinário gratuito

@Buscando novas maneiras de impulsionar o agronegócio brasilei-
ro, a WTK — O Seu Banco Agro receberá, de forma online, dois 

especialistas do ramo para um evento inédito. O primeiro webinário 
promovido pelo banco digital acontecerá na próxima quinta-feira (15), 
às 16h. Os convidados serão o engenheiro agrônomo George Hiraiwa e 
o economista Marcos Rambalducci, que abordarão a temática “Opor-
tunidades para o agronegócio em meio à pandemia”. George Hiraiwa 
é ex-secretário da Agricultura do Paraná e, atualmente, atua como 
diretor de inovação da Sociedade Rural do estado. O especialista 
em tecnologia do agronegócio, ainda, faz parte do Cocriagro, hub de 
inovação para o setor que é um projeto da Agrovalley. É preciso se 
inscrever, de graça, basta acessar webinar.wtkagro.com.br e em se-
guida você receberá o acesso para participar com um link.  Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://webinar.wtkagro.com.br/

Desde o ano passado, as pequenas 
e médias empresas têm sido muito 
afetadas pelos efeitos econômicos 
da pandemia.

Essas organizações, que hoje são respon-
sáveis por mais da metade dos postos 

de trabalho na América Latina segundo o 
último relatório do Cepal, estão em situação 
de vulnerabilidade pelo prolongamento da 
crise sanitária.

Embora 2021 continue sendo um ano desa-
fiador em termos de recuperação econômica, 
eu ainda vejo oportunidades para a reinven-
ção e até crescimento - e todas elas passam 
pela digitalização. Aproveitar a tecnologia 
que está disponível é a melhor maneira das 
PMEs se prepararem para o atual cenário 
instável do mercado. 

O relatório CX Trends 2021 sobre experi-
ência do cliente apontou que, mundialmente, 
67% das empresas de pequeno e médio porte 
implementaram novas tecnologias ou processos 
em 2020 e isso as ajudou com a sustentabilida-
de do negócio durante esse período de crise. 
Com a restrição das interações presenciais, a 
importância de proporcionar boas experiências 
de atendimento de forma online cresceu. 

A pesquisa mostrou que uma única expe-
riência ruim é motivo suficiente para que os 
clientes procurem por concorrentes, enquan-
to que 75% afirmam estar dispostos a gastar 
mais com as marcas que proporcionem um 
bom atendimento. Os pequenos empreende-
dores já perceberam isso e, como resultado, 
60% estão mais preocupados neste ano com 
a experiência que oferecem ao cliente do que 
no ano passado. 

De fato, o cliente é a verdadeira razão para 
o negócio existir, então colocá-lo no centro 
das decisões é a melhor estratégia para a 
prosperidade de uma empresa. Com isso 
em mente, compartilho aqui três pontos que 
devem prioritários para as PMEs neste ano:

1. Esteja disponível em todos os canais 
- No último ano, os volumes de solicitações 
de atendimento atingiram níveis recordes 
e a  tecnologia e a automação se tornaram 

Quais devem ser as três prioridades 
das PMEs neste novo normal

essenciais para agilizar a comunicação com 
os clientes. 

Os consumidores de hoje buscam se co-
municar com as empresas pelos mesmos 
canais que usam para conversar com amigos 
e familiares, sendo que, nos últimos meses, 
64% deles experimentaram canais que nunca 
haviam utilizado para falar com as PMEs. 
É importante oferecer a maior variedade 
possível de formas de contato e deixar que 
o cliente escolha qual deles é o mais conve-
niente no momento. 

Se estiver na frente do computador, pode 
ser o chat, mas se estiver com o celular na 
mão, pode ser o WhatsApp. É por isso que 
59% dessas organizações estão buscando 
novas maneiras de se relacionar com seus 
clientes. Além disso, as pequenas e médias 
empresas com os melhores resultados de 
experiência do cliente têm 1,4 vezes mais 
chances de usar os canais de mensageria.

2. Interprete os dados - Outro grande 
desafio para as PMEs é interpretar a crescente 
quantidade de dados gerados diariamente e 
saber aplicar as melhores estratégias a partir 
deles. A pesquisa mostrou que os clientes que-
rem, cada vez mais, usufruir de experiências 
de compra digitais, simples e ágeis. Global-
mente, 59% das pequenas empresas buscam 
aumentar sua agilidade neste ano, mas isto 
dependerá da sua capacidade de inovação e 
investimento em soluções tecnológicas. 

Para trabalhar com mais eficiência, pre-
cisam conseguir se adaptar rapidamente às 
preferências dos clientes e estar mais bem 
preparadas para administrar quaisquer de-
safios que estejam por vir. E isso pode ser 
possível com a análise e interpretação dos 
dados.

3. Use tecnologias de suporte - A 
maior parte das PMEs tiveram que adaptar 
seus estabelecimentos e a rotina de seus 
funcionários às normas de segurança sa-
nitária para evitar contágios. A mudança 
das baias dos escritórios para as mesas 
das nossas casas foi abrupta, mas muitas 
PMEs viram benefícios nesse modelo e 
planejam permanecer com ele por tempo 
indeterminado. 

Enquanto que 46% dessas empresas anun-
ciaram planos formais para o home office, 
apenas metade dos agentes de atendimento 
delas acreditam ter as ferramentas adequadas 
para o trabalho remoto. Ao mesmo tempo, 
os líderes dessas equipes afirmam não ter os 
meios corretos para medir a performance das 
equipes nesta configuração.

Um recurso que pode apoiar ambos os 
lados e impactar diretamente na experi-
ência final do cliente é o autoatendimento. 
As centrais de ajuda funcionam como um 
filtro de problemas e permitem que o time 
interno - e também o cliente - encontre 
as respostas que procuram de forma mais 
rápida. Dessa forma, eles podem se con-
centrar em atendimentos mais complexos, 
aumentar a produtividade e ainda tornar 
sua rotina mais feliz.

Não é novidade que a pandemia transfor-
mou a maneira como vivemos, colaboramos e 
nos conectamos. Conhecer e utilizar correta-
mente os recursos tecnológicos disponíveis 
hoje no mercado significa estabelecer uma 
vantagem competitiva para o negócio. 

Os pequenos e médios empreendedores 
podem economizar tempo e dinheiro se 
souberem usar a tecnologia a seu favor e, 
assim, poderem continuar apostando em 
inovações e novas soluções.

(Fonte: Marcell Rosa é diretor de vendas SMB 
da Zendesk na América Latina).

100 
Curativos...

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

Alessandro Saade  Luiz Felipe Pateo
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COMO EVITAR 
FALhAs NA 
gEsTãO 
EMPREsARIAL

    Leia na página 6

COMO EVITAR FALhAs

Deixando o poder em Cuba
Após pouco mais de 60 anos, a família 

Castro deve deixar todas as esferas de poder 
em Cuba. Entre amanhã (16) e segunda-
-feira (19), o país realizará o 8º Congresso 
do Partido Comunista e está previsto que o 
atual líder da sigla, Raúl Castro, passará o 
comando para o presidente da ilha, Miguel 
Diaz-Canel. Será a primeira vez que um civil 
comandará o partido desde 1965, quando foi 
fundado. Além da mudança do poder, haverá 
também uma nova geração de dirigentes que, 
em sua maioria, não participou da Revolução 
de 1959, mudando o perfil dos novos políti-
cos. No entanto, nenhuma mudança brusca 
deve derivar da alteração (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-evitar-falhas-na-gestao-empresarial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/100-curativos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/voce-sabe-o-que-e-cultura-digital-em-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/digitalizacao-do-mercado-em-ano-de-crescimento-recorde-para-e-commerce/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/em-alta-temporada-de-ataques-vamos-cuidar-dos-backups/
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OpiniãO
Hiperautomação: a chave 
tecnológica para melhoria 

contínua de processos 
das companhias

Já faz algum tempo 
que o cenário 
da indústria 
conversacional está 
consolidado

Só no Brasil, empresas 
atuando neste seg-
mento movimentam 

cerca de 2 trilhões de reais 
em fusões, aquisições e 
investimentos em solu-
ções. Segundo o Panorama 
Bots Brasil de 2020, 76% 
das empresas de chatbots 
sentiram aumento da de-
manda, transacionando um 
esperado de 2,2 bilhões de 
mensagens por mês.

Desde o lançamento do 
WhatsApp Business API, 
o acesso à automação con-
versacional foi muito faci-
litado. Durante o início da 
pandemia, empresas que 
já operavam atendimento 
com bots no WhatsApp 
sentiram muito menos 
fricção com a repentina 
mudança de realidade 
imposta pela crise. Além 
disso, os consumidores 
de todos os segmentos de 
mercado, cada vez mais se 
adaptam a este modelo de 
atendimento.

As companhias vão per-
cebendo que o atendi-
mento por tecnologias 
conversacionais, além de 
reduzir custos em equipes 
de atendimento ao consu-
midor, permite também 
que as marcas tenham 
atendimento disponível, 
o que é uma mão na roda, 
principalmente em um 
período de tantas incerte-
zas com trabalho remoto, 
lockdown, etc. Automação 
é um conceito que muitas 
empresas vêm cortejando 
há anos, mas após a CO-
VID-19, indústrias e com-
panhias dos mais diversos 
setores se viram obrigadas 
a repensar seus processos 
operacionais. 

Um estudo encomen-
dado pela UiPath des-
cobriu que quase 50% 
das empresas do mundo 
estão procurando adotar 
a automação de processos 
robóticos (RPA) como 
resultado direto da pan-
demia. Mas o RPA é ape-
nas uma peça do quebra-
-cabeça da automação. 
Em 2020 o Gartner citou 
a "Hiperautomação" como 
uma das nove principais 
tendências para 2021. O 
conceito foi explorado 
também pela Forrester e 
pelo IDC, com os nomes 
"automação de processo 
digital" e "automação de 
processo inteligente", 
respectivamente.

A IA vem ano após ano 
resolvendo diversos pro-
blemas do mundo real, 
principalmente aqueles 
que chegam à mesa dos 
CEOs. A automação de 
conversas é uma excelen-
te alternativa para reduzir 
custos fixos e aumentar o 
índice de resolução de 
problemas nos atendi-

mentos ao consumidor, 
mas há diversas outras 
aplicações práticas que 
utilizam o conceito da hi-
perautomação para levar 
soluções ágeis e eficazes 
aos gestores.

O investimento na área 
de detecção de fraudes por 
meio de Inteligência Arti-
ficial, por exemplo, cresce 
a cada ano, pois pode sig-
nificar uma economia de 
bilhões ao ano. 

Empresas que fazem uso 
do aprendizado de máquina 
para detectar e impedir 
fraudes garantem van-
tagens como redução de 
riscos financeiros, identifi-
cação prévia de atos ilícitos, 
independente da origem 
dos mesmos e garantem 
maior controle de dados, o 
que é fundamental quando 
pensamos que as leis de 
proteção de dados podem 
aplicar multas pesadíssi-
mas às companhias que não 
assegurarem a integridade 
dos dados, principalmente 
dos seus clientes.

Outra aplicação apropria-
da da Inteligência Artificial 
está na geração de leads. A 
ferramenta pode ser ativa-
da para ser o primeiro con-
tato de uma pessoa com a 
empresa para tirar dúvidas, 
fazer simulações de orça-
mento e colher os dados do 
cliente. Dessa forma, o time 
de vendas terá um processo 
automatizado de coleta de 
informações necessárias 
para a efetivação da venda.

O setor de recursos hu-
manos também pode se 
beneficiar de soluções de 
automação. Os profissio-
nais de RH têm diversas 
funções e uma importân-
cia ímpar no dia a dia das 
empresas. Através de um 
sistema configurado para 
responder dúvidas dos 
colaboradores sobre fé-
rias coletivas, política de 
banco de horas durante o 
home office, entre outras, o 
tempo de espera por estas 
respostas será reduzido 
a quase zero, enquanto o 
time de RH poderá focar 
em outras demandas.

Segundo o Gartner, “or-
ganizações que não foca-
rem em eficiência, eficácia 
e agilidade nos negócios 
ficarão para trás”. A Hi-
perautomação lida com a 
aplicação de tecnologias 
avançadas, incluindo Inte-
ligência Artificial e Machine 
Learning, RPA (Robotic 
Process Automation), para 
a automatização de tarefas 
repetitivas. Com a rápida 
evolução da inteligência ar-
tificial, estamos vendo seus 
benefícios se espalharem 
por vários setores.

A IA é a próxima etapa 
para a maioria dos modelos 
de negócio e um fator chave 
para a consolidação do con-
ceito de Hiperautomação 
nas companhias para que 
possam melhorar continu-
amente seus processos.

(*) - É CEO da Nama 
(https://www.nama.ai/).

Rodrigo Scotti (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

os times de BizDevOps poderão dispor de mais tempo para inovar e 
acelerar a transformação digital de suas organizações. Ao combinar a 
observabilidade automática e inteligente da Dynatrace® com os recur-
sos de automação intuitiva da plataforma- ServiceNow, os clientes e 
canais parceiros podem otimizar suas jornadas em direção a operações 
autônomas em Nuvem (www.dynatrace.com).

Microcity é líder brasileira no mercado 
de PC as a Service

@Com o pioneirismo e a busca por inovação correndo em seu 
DNA, a Microcity, primeira empresa 100% brasileira focada em 

serviços de locação de ativos de TI, como computadores, notebooks, 
dispositivos móveis e datacenters, foi apontada pelo IDC, uma das 
maiores empresas de pesquisa de mercado do mundo, no estudo IDC 
Brazil PCaaS H22020, como líder nacional no mercado de PC as a 
Service (PCaaS), prática em plena expansão em todo o mundo, de 
acordo com o próprio IDC, que abrange a entrega de equipamentos 
de infraestrutura de TI com todo suporte necessário para o ambiente 
empresarial no modelo de aluguel. De acordo com o levantamento do 
IDC, realizado em 2020 comparando o mercado nacional de TI com 
2019, a Microcity aumentou seu Market share em PCaaS de 17% para 
21%, em um ano marcado pelo início da pandemia do Coronavírus. O 
instituto de pesquisa coloca o PCaaS como uma das grandes tendências 
do mercado mundial, e prevê que cerca de 19%¹ das empresas ao redor 
do globo adotem o modelo até 2022 (https://www.microcity.com.br/).

TD Talks Tech Data anuncia parceria com a 
Lecom, um dos maiores players nacionais de BPM

@Hoje, a partir das 11h00, a Tech Data apresenta para o mercado 
em evento online, a parceria firmada com a Lecom, uma das lí-

deres nacionais no segmento de Business Process Management, com 
25 anos de presença no mercado. Com esse acordo, a Tech Data está 
ampliando sua oferta com a plataforma da Lecom Tecnologia, que 
promove a Automação Inteligente de Processos, permitindo a criação 
de fluxos de processo que integram pessoas, sistemas legados e robôs 
em um ambiente capaz de unir as áreas de negócio e de tecnologia. 
As inscrições para o evento de lançamento da parceria Tech Data e 
Lecom podem ser feitas no link https://techdata.zoom.us/webinar/
register/WN_U8bxRN2CQJO7mn9GOzHIlw

Dynatrace e ServiceNow fortalecem parceria

@A Dynatrace, líder mundial em inteligência de software, anuncia 
novos recursos para a integração bidirecional e automática entre 

sua Plataforma de Inteligência de Software e a ServiceNow®. Com 
topologia precisa e mapeamento de serviços para os ambientes dinâ-
micos de múltiplas Nuvens (multicloud), os clientes que utilizam a 
combinação entre as plataformas, agora podem aumentar a eficiência 
de suas equipes por meio de ferramentas de automação inteligente, e 
reduzir riscos de anomalias, com a solução de identificação preditiva e 
de remediação automática de problemas da ServiceNow. Dessa forma, 

Carência de profissionais de 
TI não é novidade

Em um grupo que discutia informes dando conta de que até 2024 estarão faltando cerca de 420 mil profissionais 
de Tecnologia da Informação no Brasil, um dos participantes da discussão relembrou fatos acontecidos em 1968.

Vivaldo José Breternitz (*) 
João Guilherme Rodrigues (**)

Naquela ocasião, essa pessoa, 
ainda estudante, e que acabara 
de assumir a área de Recru-

tamento e Seleção de uma grande 
empresa multinacional de autopeças, 
situada no interior do estado de São 
Paulo, foi convocada a participar de 
uma reunião. Nela, foi informada que 
a empresa   adquirira um computador 
IBM /360, modelo 30, que seria insta-
lado em 6 meses e lhe foi apresentado 
o novo “Gerente do Computador”, um 
alemão que não falava português, ape-
nas um pouco de espanhol e que disse 
ser necessária a contratação de  sete 
programadores que conhecessem as 
linguagens RPG, Assembler e Cobol.  

Seguindo os padrões da época, a em-
presa publicou anúncios nos grandes 
jornais, mas os poucos candidatos que 
apareciam não eram aprovados pelo ale-
mão, por não terem os conhecimentos 
necessários. 

Pressionada pelo prazo, a empresa 
procurou a IBM, que disse acreditar 
que dificilmente se conseguiria esses 
profissionais no mercado, pois a de-
manda era grande e, para complicar, a 
empresa estava localizada em local de 
difícil acesso. 

A recomendação era convidar funcio-
nários da empresa a se submeterem a 

Freepik

um teste de aptidão e serem treinados, 
utilizando “instrução programada”, uma 
aplicação educacional dos conceitos 
desenvolvidos pelo psicólogo   Skinner e 
que consiste em dividir o assunto a ser 
ensinado em   pequenos segmentos lo-
gicamente encadeados, que o estudante 
lê, sendo logo em seguida questionado 
a respeito e, também imediatamente, 
recebendo feedback.  

Esse método, hoje abominado por 
muitos educadores, era muito eficiente 
e utilizado pela IBM para treinar seus 
próprios profissionais e de clientes, já que 
não existiam cursos superiores na área. 

Assim foi feito e a ideia funcionou 
perfeitamente, atendendo às neces-
sidade da empresa e prestigiando a 
“prata da casa”.

Como se vê, de há muito que essa é 
uma área com inúmeras oportunidades 
e em que as empresas tem dificuldades 
para encontrar talentos. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

(**) É Mestre em Educação pela Universidade São 
Francisco, é consultor na área 

de Recursos Humanos.

Terminado o ano de 2020 e agora com 
mais condições de avaliarmos alguns dos 
impactos da pandemia da Covid-19, dados 
recentes nos confirmam a aceleração que a 
pandemia causou em relação a alguns dos 
movimentos que já estavam em curso na 
indústria de meios de pagamentos.

Considerando especificamente o mercado 
brasileiro, o relatório mais recente disponibili-
zado pela Associação Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito e Serviços (ABECs) nos 
mostra que as compras remotas com cartões, 
envolvendo crédito, débito e pré-pagos subiram 
mais de 30%. Já os pagamentos por aproxi-
mação, segundo o mesmo relatório, cresceu 
durante 2020 o expressivo número de 469,6%, 
chegando a movimentar R$ 41 bilhões. 

Se observarmos que os maiores riscos de 
contágio estão relacionados em estarmos 
expostos ao contato físico, estes números 
atestam o crescimento pela procura e a 
utilização de alternativas de pagamento 
que minimizam o contato físico (contac-
tless) que, além de reduzirem a exposição 
às possibilidades de contaminação, trazem 
mais agilidade à experiência de compra sem 
abrir mão da segurança.

Pandemia antecipa urgência do uso de 
tecnologias sem contato para pagamentos

A adoção de pagamentos por aproximação 
através de dispositivos representa também 
uma nova oportunidade para bancos, vare-
jistas e outros constituintes do ecossistema 
de meios de pagamento alavancarem seus 
processos de transformação digital, ofere-
cendo aos seus consumidores formas mais 
convenientes e ainda sim, muito seguras 
de realizar pagamentos. 

Para essas entidades, existem plata-
formas de pagamento digitais completas 
que garantem essa segurança através por 
exemplo do uso de tokens, que permitem 
que as informações originais do cartão, 
sensíveis do ponto de vista de segurança, 
sejam substituídas por um identificador 
único do cartão.  Neste processo, seja a 
carteira digital que recebe o token a partir 
de um emissor, seja o comércio, nenhum 
dos dois realizam nenhum tipo de armaze-
namento das informações do cartão "real" e 
sim, somente da sua representação (token).

(Fonte: Eduardo Cunha é CEO da HST (https://
www.hst.com.br/), empresa líder em tecnologia de 

informação para o ecossistema de pagamentos. 
São clientes da HST seis dos mais importantes 

bancos brasileiros, quatro dos dez maiores 
bancos da América Latina e algumas das 

principais varejistas do subcontinente, como 
Pernambucanas, Riachuelo e Carrefour).

Entre as alternativas para pagamentos 
contactless, temos desde os cartões físicos 
dotados da capacidade de pagamento por 
aproximação (NFC), digital wallets (carteiras 
digitais) em smartphones e até mesmo weara-
bles (como relógios e pulseiras fitness). Para 
corroborar o uso destas novas alternativas, 
segundo pesquisa realizada pela Mastercard, 
69% dos brasileiros entrevistados se disseram 
incentivados pela pandemia a usar tecnologias 
sem contato através de distintos dispositivos.  

Olhando para o cenário global, o relatório 
CCS Insights 2019 Wearables Forecast estima 
que o mercado de tecnologias wearables atinja 
260 milhões de unidades até 2023 e acredita-se 
que mais de 78% dos terminais de venda do 
planeta terão capacidade para realizar paga-
mentos por aproximação até o final de 2022.

Além de diminuir o risco de contaminação, 
os pagamentos por aproximação também são 
capazes de trazer uma nova experiência de 
compra, provendo mais rapidez e conveni-
ência (um só ato e o pagamento está feito), 
tornando a jornada de compra do cliente mais 
fluída e permitindo que ele deixe a carteira em 
casa (desde que ele não esqueça seu gadget 
preferido para fazer suas compras).
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43 jovens aprendizes. As vagas são para a sede da empresa, no Rio 
de Janeiro, e nos escritórios de Santo André, Belo Horizonte, Recife 
e Curitiba. As pessoas selecionadas atuarão de forma remota em um 
primeiro momento, o que também se configura como um importante 
aprendizado para um modelo de trabalho que se popularizou no último 
ano. Quem se candidatar deve ter apenas o Ensino Médio completo 
ou em curso. Serão valorizadas características como criatividade, 
empatia, colaboração e mente aberta. Para mais informações, acesse 
(www.tim.com.br).

E - Finanças e Tecnologia 
O Cubo Itaú o maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnoló-
gico da América Latina, possui centenas de startups em seu ecossis-
tema. Atualmente, há mais de 80 vagas disponíveis para fintechs da 
comunidade. Cerca de 12 startups procuram por talentos dos mais 
diversos níveis e áreas. Dentre os destaques, a Accountfy, solução 
que possibilita otimizar a administração da governança financeira 
das empresas, possui mais de 30 vagas entre analistas, coordena-
dores e gerentes. Dessas, 13 são para desenvolvedores front e back 
end. Especialistas em desenvolvimento Ruby têm a oportunidade 
de se inscrever no processo seletivo da Iugu, plataforma de gestão 
e automação de pagamentos online, que procura profissionais pleno 
e sênior.  Mais informações podem ser encontradas em: (https://
cubo.network/).

F -  Início de Carreira
A Fundação Estudar acaba de abrir as inscrições para o evento gra-
tuito “Trampo Na Prática”, iniciativa realizada de forma remota para 
100 jovens talentos para grandes organizações que são referência no 
mercado de trabalho. Objetiva trazer questões transversais como 
diversidade e inclusão, saúde mental, sustentabilidade financeira e 
ambiental, presentes no dia a dia de empresas, no formato de de-
safio, contando com a participação de duas grandes empresas: B3 e 
Itaú. Os selecionados serão divididos em grupos para solucionar o 
desafio proposto por determinada empresa, e terão que apresentar a 
solução para representantes das organizações. A iniciativa é voltada 
para profissionais em início de carreira, formandos ou profissionais 
que tenham experiência comprovada entre julho de 2019 e julho de 
2021. Inscrições: (http://bit.ly/3dXs4BP).  

G - Aviação Executiva
A Amaro Aviation, empresa privada de aviação executiva, inicia 
suas operações no Brasil com o conceito de fractional ownership, 
um modelo de propriedade compartilhada de aeronaves destinado 

A - Cultura Empreendedora
O MEC e o Sebrae acabam de firmar parceria para incentivar o desenvol-
vimento de elementos da cultura empreendedora dentro dos conteúdos 
da Base Nacional Comum Curricular.  A proposta visa desenvolver ini-
ciativas, principalmente, em quatro grandes áreas: Empreendedorismo 
inovador no Ensino Profissional e Técnico, Formação e valorização de 
profissionais da educação e de estudantes, Fomento a ações de PD&I 
com foco no desenvolvimento territorial e realização do Prêmio Nacional 
de Educação Empreendedora. A expectativa é de que a parceria alcance 
mais de 500 mil professores, 4 milhões de estudantes, 100 Campi de 
Institutos federais com ações de empreendedorismo e inovação, bem 
como apoiar 120 projetos para a implementação de práticas de pesquisa 
aplicada e extensionismo tecnológico para Micro e Pequenas Empresas.

B - Voos Regulares
A partir do próximo dia 23, Seychelles passa a receber voos regulares da 
Turkish Airlines. As frequências sairão do aeroporto de Istambul duas 
vezes por semana. A companhia aérea havia suspendido as operações 
para Seychelles em março de 2020 por conta da pandemia. O retorno 
das operações no arquipélago segue o plano de reabertura do destino 
para todos os mercados turísticos internacionais. Até o momento, cinco 
empresas aéreas retomaram ou iniciaram novos voos para Seychelles. 
A rota entre Istambul e Seychelles será operada pela aeronave A330-
300, com capacidade para 289 passageiros, sendo 28 assentos na Classe 
Executiva e 261, na Classe Econômica. Todos os passageiros devem 
apresentar o teste PCR negativo para a Covid realizado até 72 horas 
antes do embarque. Saiba mais: (www.globalvisionaccess.com). 

C - Turismo Rural 
Posicionada como ambiente inovador, estratégico e democrático, onde 
todos podem exercer sua cidadania, estreitar laços de solidariedade, ampliar 
relacionamentos, exercitar a troca de conhecimento, abraçar objetivos 
comuns e preparar uma retomada mais forte do segmento turístico, a 
Rede Turismo Rural Consciente lança o site (turismoruralconsciente.
com), blog e três redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube. A Rede 
visa melhor compreender os impactos diretos e indiretos da pandemia e 
debater políticas públicas voltadas para preservar a viabilidade do Turismo 
Rural, que, por sua própria natureza, deve ser uma atividade sustentável, 
ambientalmente responsável, economicamente viável e socialmente justa.

D - Jovem Aprendiz
Inovação, criatividade, empatia e espírito colaborativo. Estas são 
algumas das características que a TIM procura para a contratação de 

a ampliar o acesso de empresários e executivos às vantagens da 
aviação privada. O modelo assegura aos clientes todos os serviços 
como agendamento, plano de voo, tripulação, catering, manuten-
ção, comunicações, concierge e serviços de seguro. A modalidade 
de fractional ownership chega com a reputação de excelência de 
qualidade, segurança e experiência do time à frente da companhia. 
que se encarrega de tudo relacionado às aeronaves dos clientes: 
seleciona e gerencia o treinamento dos tripulantes, coordena os 
serviços de manutenção, planos de voos, compras, pagamentos etc., 
assegurando a maior disponibilidade possível das aeronaves para 
voar, com preços competitivos. Saiba mais: (www.amaroaviation.
com).

H - Década do Oceano 
No ano em que é iniciada a Década do Oceano, a Fundação Grupo 
Boticário lança o Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental, 
em parceria com a Unesco A iniciativa selecionará até cinco projetos de 
reportagem de todo o Brasil para receber bolsas de R$ 8 mil cada. As 
inscrições podem ser feitas pelo site (www.fundacaogrupoboticario.org.
br), via formulário online, até o dia 31 de maio. O Edital é uma iniciativa 
relacionada à Década do Oceano – e visa fomentar a comunicação de 
qualidade sobre os ambientes costeiros e marinhos, assim como incentivar 
jornalistas a darem maior visibilidade ao tema. O tema desta primeira 
edição é legislação e políticas públicas costeiro-marinhas.

I - Negócios em Expansão
Os empresários Carlos Wizard e Ricardo Bellino, em parceria com a 
Bossa Nova Investimentos, estão criando um fundo para investir com 
startups e negócios em expansão. Com R$ 50 milhões em capital inte-
lectual e financeiro para investimentos, o Mentor S/A reúne também 
nomes de empresários e empreendedores. A ideia surgiu a partir das 
lives de empreendedorismo, investimentos e negócios realizadas por ele 
e por Bellino nas redes sociais, que contam com audiência crescente. 
No primeiro momento, o Mentor S.A selecionará 20 projetos, sendo 10 
empresas já em operação com potencial de crescimento e 10 startups 
em estágio inicial. Os candidatos interessados em receber recursos e 
mentoria do pool de empresários devem se inscrever pelo site (www.
mentorsa.com.br). 

J - Programa de Estágio 
A Trimble, referência global em tecnologias para redução de custos e 
aumento de produtividade, anuncia a abertura das inscrições para o 
Programa de Estágio 2021 - Conectando Futuros Extraordinários. Os 
candidatos podem se inscrever até o dia 03/05 no site da Eureca. No 
total, são 11 vagas para estagiar em áreas como Operações, Dados, De-
sign, Engenharia, Projetos e Logística, entre outras. Jovens talentos de 
todo o Brasil podem se inscrever. Os candidatos selecionados poderão 
trabalhar nas unidades da empresa no Estado de São Paulo, Paraná 
ou de forma remota. Os pré-requisitos são: disponibilidade para esta-
giar por pelo menos 18 meses e a data de formação na graduação, em 
qualquer curso de nível superior, deve acontecer a partir de dezembro 
de 2022. Inscrições:   (https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/
estagio-trimble-2021)

Descentralização diminui 
distância entre fintechs 
e bancos tradicionais

O Open Banking, 
a exemplo do 
PIX, chegou para 
revolucionar o 
mercado financeiro

O sistema, cuja se-
gunda fase está 
prevista para co-

meçar em maio a par-
tir do compartilhamento 
de dados e transações 
relativas a produtos e 
serviços já divulgados na 
fase anterior, desde que 
com anuência do usuário, 
promete agora diminuir a 
distância entre fintechs e 
bancos tradicionais. 

Na prática, as fintechs 
que, até então concorriam 
de maneira incipiente com 
os grandes bancos, podem 
começar a se aproximar do 
mercado de concessão de 
crédito a taxas mais atra-
tivas, principalmente para 
aquela parcela da popula-
ção ainda longe do sistema 
bancário tradicional. 

No entanto, a descentra-
lização dos dados financei-
ros do usuário, principal 
proposta do Open Banking, 
não foi projetada apenas 
para criar produtos ou ser-
viços mas, principalmente, 
uma nova experiência ao 
consumidor. E é nessa 
categoria que as fintechs 
e os bancos digitais saem 
na frente com alguma 
vantagem. 

Uma pesquisa nacional, 
realizada pela KPMG, 
revelou que, em 2020, a 
queda no faturamento do 
setor financeiro foi entre 
10% e 25%. Ao contrário, 
as fintechs brasileiras 
cresceram 34% no mesmo 
ano, segundo uma outra 
pesquisa da Distrito, em-
presa que monitora esse 
mercado. 

Os índices, contudo, não 
necessariamente signifi-
cam uma disputa entre os 
dois modelos, nem mesmo 
a descontinuação do físi-
co, mas uma parceria, já 
que ambos precisam - e 

têm espaço - para conti-
nuarem coexistindo. 
	 •	Digitalização ban-

cária - Mas, se é ver-
dade que há mercado 
para unir o melhor dos 
dois mundos, também é 
fato que não será mais 
factível, daqui a pouco 
tempo, a exigência de 
toneladas de cópias de 
documentos pessoais 
para realizar serviços 
simples, como abertura 
de conta ou solicitações 
de empréstimo. 

Mais do que simples-
mente dificultar o acesso 
ou atrasar a liberação, a 
principal razão da digi-
talização bancária não é 
reduzir a burocracia, mas 
compreender o contexto 
de cada demanda para, 
a partir daí, oferecer um 
atendimento personaliza-
do, inclusive antecipando 
variáveis para entregar 
soluções diferenciadas. 

Ainda que as fintechs 
e bancos digitais saiam à 
frente quando o assunto é 
digitalização, as agências 
físicas, por outro lado, pos-
suem uma quantidade mui-
to maior de dados, bastando 
apenas que sejam geridos e 
organizados de maneira que 
agreguem valor ao negócio. 

E, com a chegada da 
LGPD, essa questão ganha 
ainda mais relevância, com 
os usuários mais bem infor-
mados e com maior poder 
de escolha quando se trata 
de compartilhar ou não suas 
informações pessoais. 

A captura descentra-
lizada das informações, 
a partir da digitalização, 
rompe também as bar-
reiras físicas no caso de 
agências espalhadas entre 
diferentes localidades, 
favorecendo uma oferta 
de serviços baseada em 
perfis e realidades locais 
distintas, ultrapassando 
as fronteiras digitais e 
alcançando um equilíbrio 
organizacional e cultural. 

(*) - É Diretor de Marketing da Access.

Marcelo Carreira (*)

A privatização dos Correios  vem sendo discutida há anos no 
âmbito do governo federal.

A inclusão da estatal no 
programa de privati-
zação do governo foi 

recomendada pelo Conselho 
do Programa de Parcerias de 
Investimentos, em reunião 
no mês passado. Na semana 
passada, Bolsonaro já havia 
aprovado a inclusão da Em-
presa Brasil e Comunicação 
(EBC) e da Eletrobras no 
PND, que também foram 
objetos de recomendação 
do CPPI.

Sobre os Correios, a 
equipe do Programa de 
Parcerias de Investimen-
tos concluiu os primeiros 
estudos que analisaram 
modelos de desestatização 
do mercado postal em ou-
tros países e recomendou a 
empresa para o PND, onde 
será iniciada a segunda fase 
dos estudos. O conselho 
optou pela venda total da 
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Decreto inclui Correios no Programa 
Nacional de Desestatização

O presidente Jair Bolsonaro incluiu os Correios no Programa Nacional de Desestatização (PND). O 
decreto foi publicado ontem (14) no Diário Oficial da União

lagem e os documentos jurí-
dicos. A venda dos Correios 
depende da aprovação, 
pelo Congresso, do projeto 
que quebra do monopólio 
estatal e regulamenta a 
abertura do mercado postal 
à iniciativa privada. 

Chamado de Marco Regu-
latório para o setor postal, 
o texto também define a 
obrigatoriedade do cum-
primento de metas de uni-
versalização e qualidade 
dos serviços e estabelece a 
criação da Agência Nacional 
de Comunicações, em subs-
tituição à atual Anatel, que 
passará também a regular os 
serviços postais.

A privatização dos Cor-
reios  vem sendo discutida 
há anos no âmbito do go-
verno federal e é motivo de 
protestos de funcionários da 
estatal (ABr).

empresa, em vez do fatia-
mento, que poderá ser a 
venda majoritária (em que 
o Estado continua como 
acionista minoritário) ou 
venda de 100% das ações.

A segunda fase dos estu-
dos será implementada ao 
longo deste ano pelo BNDS 
e detalhará o modelo a ser 

adotado para a desestati-
zação do setor postal. O 
governo não apresentou 
cronograma, mas estão 
previstos debates com a 
sociedade, com investido-
res e com empregados e a 
aprovação pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
sobre os aspectos da mode-

Pelo quarto mês con-
secutivo, a confiança do 
empresariado industrial 
brasileiro apresenta que-
da, segundo o Índice de 
Confiança do Empresário 
Industrial (Icei). De acor-
do com o levantamento 
divulgado ontem (14) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), foi regis-
trada uma queda de 0,7 
ponto no índice relativo a 
abril de 2021, na compa-
ração com março.

Segundo a CNI, o Icei de 
abril ficou em 53,7 pontos. 
Em março, o índice estava em 54,4 
pontos. Em abril de 2020, quando o 
índice refletia de forma mais intensa 
os efeitos da pandemia na indústria, 
o ICEI estava em 34,5 pontos. Apesar 
de ser o quarto mês seguido de queda 
na confiança empresarial, o índice se 
mantém acima dos 50 pontos – em 
uma escala de 100 pontos –, pata-
mar que separa confiança e falta de 
confiança das empresas na economia 
brasileira.

Confiança do empresário cai pelo 
quarto mês seguido, diz CNI

de Condições Atuais caiu 4 
pontos, passando de 48,9 
pontos para 44,9 pontos. 
Com o indicador abaixo 
dos 50 pontos, o resultado 
indica a percepção de que 
“a piora do estado atual da 
economia brasileira e das 
empresas é mais intensa 
e disseminada entre os 
empresários”. 

Apesar de uma avalia-
ção mais negativa das 
condições correntes, os 
empresários da indústria 
“mostram maior otimismo 
com relação aos próxi-

mos seis meses”, com uma alta de 
0,9 ponto percentual no Índice de 
Expectativas, que passou de 57,2 
pontos para 58,1 pontos.

Este índice de expectativa havia 
recuado 5,4 pontos na passagem de 
fevereiro para março. “Ou seja, há 
uma melhora do otimismo, mas ele 
não retomou o patamar registrado 
entre agosto de 2020 e fevereiro de 
2021, quando superou os 60 pontos”, 
acrescenta a CNI (ABr).

Apesar de ser o quarto mês seguido de queda na confiança 
empresarial, o índice se mantém acima dos 50 pontos.
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No acumulado do ano, a queda 
chega a 9,4 pontos, acrescenta a 
CNI. “Há uma visão mais negativa 
em relação ao momento atual. As 
expectativas dos empresários para os 
próximos seis meses até melhoraram 
moderadamente, mas recuperaram 
apenas parcialmente a piora do mês 
anterior”, informou, em nota, o ge-
rente de Análise Econômica da CNI, 
Marcelo Azevedo.

Ainda de acordo com a CNI, o Índice 



O universo do 
marketing digital 

adequado às privações 
da LGPD

Não é de hoje que os 
dados pessoais têm 
sido extensivamente 
usados com o 
objetivo de aumentar 
a relevância, 
personalização 
e eficiência das 
estratégias comerciais 
e de marketing

Mas, a inteligência 
artificial utilizada a 
partir desses dados, 

tem contribuído com inú-
meros segmentos, exemplo 
disso é o varejo e o e-com-
merce. Analisar dados, não 
só pode, como cada vez mais 
tem sido um diferencial 
competitivo, potenciali-
zando assim, os efeitos e 
objetivos do marketing, seja 
ele digital ou físico. Dentro 
do marketing digital, uma 
das principais estratégias 
utilizadas é a comunicação 
virtual, capitaneando uma 
socialização que tem por 
finalidade estabelecer uma 
relação entre o provedor e 
o usuário do serviço. 

Na maioria das vezes, é 
permitido ao provedor, ope-
rar e até mesmo controlar 
essa interação com o meio 
de serviço prestado, objeti-
vando realizar uma análise 
comportamental sobre as 
movimentações do usuá-
rio. Mas de que forma isso 
acontece? Do mesmo modo 
como funcionam serviços, 
por exemplo, da Netflix, que 
costuma sugerir o estilo de 
filme que você comumente 
assiste. 

Isso ocorre porque o ser-
viço é personalizado por 
meio de análises e interação 
entre o usuário e o produto 
fornecido com intuito de, 
a partir disso, traçar um 
perfil de acordo com o his-
tórico de navegação. Mas, 
para que isso aconteça é 
necessário alimentar uma 
base de dados com infor-
mações sobre o utilizador 
do serviço. No passado, 
essa base de clientes eram 
compradas e usuários que 
não tinham relação com o 
serviço ou produto dos quais 
recebiam comunicações e 
propagandas generalizadas. 
Hoje, isso é crime. 

A Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) proíbe 
o uso de informações pes-
soais sem o seu explícito 
consentimento. Ademais, 
ela trouxe mudanças signi-

ficativas para o marketing, 
garantindo a propriedade 
dos dados a cada pessoa. 
Mas, isso não quer dizer que 
o Big Data morreu, a LGPD 
configura uma expectativa 
de que os serviços que uti-
lizem e tratem dados pes-
soais, têm por dever obter 
para si uma estratégia mais 
clara e objetiva na captação 
e abordagem desses dados, 
tornando essa comercializa-
ção digital mais eficiente e 
transparente. 

A mesma crítica pode e 
deve ser feita ao desmedido 
número de comunicados en-
viados de email marketing 
- muitas vezes de lojas que 
as pessoas sequer tiveram 
algum contato. O problema 
da mecanização desses ser-
viços é o uso desequilibrado 
das informações pessoais. 
Justamente por isso, a 
LGPD trouxe inovações ao 
mundo comercial, para que 
as comunicações deixem 
de ser um incômodo e se 
tornem um canal. E por que 
não utilizar essa nova fase 
do marketing digital a favor 
da marca? 

A ideia central é promover 
a relevância dos materiais 
enviados ao usuário de 
acordo com a jornada de 
compras e se utilizar dos 
resultados gerados pelo 
histórico do cliente, poden-
do, a partir disso, oferecer 
sugestões de consumo que 
o usuário veja como relevan-
te, entregando facilidade ao 
consumidor e resultados 
para o vendedor. Estas sim, 
são estratégias que levam ao 
crescimento esperado e ao 
bom uso dessa técnica de 
comunicação. 

O foco é que os dois 
sujeitos da relação sejam 
beneficiados, poupando o 
tempo do usuário e impac-
tando diretamente pessoas 
mais propícias a realizar 
compras. 

E isso é só o começo! Um 
terreno mais regulado para 
o marketing digital, bem 
como para o físico, certa-
mente nos levará a uma 
perda menor de esforços de 
comunicação, uma relação 
mais equânime e balan-
ceada entre vendedores e 
compradores e, consequen-
temente, facilidade para o 
consumidor e resultados 
para o vendedor. 

(*) - Analista jurídica da Spot Metrics 
e graduanda pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, é 

responsável pelas funções típicas 
de Direito Societário dentro da 

companhia (www.spotmetrics.com).

Amanda Ketre (*)
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Dados do Sebrae mostram 
que, em 2020, foram abertas 
626.883 micro e pequenas 
empresas em todo o país. 
Desse total, 535.126 eram 
microempresas (85%) e 
91.757 (15%) eram empresas 
de pequeno porte. Os setores 
onde as microempresas abri-
ram maior número de unida-
des em 2020 foram serviços 
combinados de escritório e 
apoio administrativo (20.398 
empresas), comércio varejis-
ta de artigos do vestuário e 
acessórios (16.786) e restau-
rantes e similares (13.124). 

Já os setores onde as 
pequenas empresas abri-
ram mais estabelecimentos 
foram serviços combinados 
de escritório e apoio admi-
nistrativo (3.108), constru-
ção de edifícios (2.617) e 
comércio varejista de artigos 
do vestuário e acessórios 
(2.469). De acordo com o Se-

brae, o resultado evidencia a 
força do empreendedorismo 
no Brasil. Apurou-se que, no 
ano passado, o país criou 3,4 
milhões de novas empresas, 
alta de 6% em comparação a 
2019, apesar da pandemia da 
Covid-19. Ao final de 2020, 
o saldo positivo no país foi 
de 2,3 milhões de empresas 
abertas, com destaque para 
microempreendedores indi-
viduais (MEI).

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, o registro 
de 2,6 milhões de MEI em 
2020 representou expansão 
de 8,4% em relação ao ano 
anterior, levando essa cate-
goria de empreendedores 
ao total de 11,2 milhões de 
negócios ativos no país. O 
MEI representa hoje 56,7% 
das empresas em atividade 
no Brasil e 79,3% das empre-
sas abertas no ano passado 
(ABr).

As empresas desejam se posicionar melhor na internet diante 
de concorrentes que já nasceram digitais.

Agora, mais do que 
nunca, elas desejam 
se posicionar melhor 

na internet diante de con-
correntes que já nasceram 
digitais. 

“Não há segmento que não 
tenha observado o quanto 
é necessário inovar para 
manter a competitividade 
e, principalmente, o ritmo 
de vendas. E em um cenário 
onde o sentimento pelas 
marcas está cada vez mais 
líquido, o desafio de impres-
sionar o novo consumidor 
com criatividade tornou-se 
imprescindível à continui-
dade dos negócios. Mas 
para isso, é preciso se fazer 
presente no mundo digital”, 
afirma Marcos Custódio, 
diretor de novos negócios 
da WebPeak, empresa es-
pecializada em SEO (Search 
Engine Optimization). 

Para ajudar as empresas 
a se posicionar melhor 
digitalmente, o executivo 
preparou uma lista com 
seis dicas infalíveis. Confira 
abaixo: 
 1) Analise os Backlinks 

dos concorrentes - 
Na prática, significa 
que é fundamental 
entender quais são 
as estratégias utiliza-
das pelas empresas 
que estão mais bem 
posicionadas no am-
biente digital. Hoje, 
é possível analisar 
todas as métricas dos 
domínios onde estão 
listados seus compe-
tidores com a ajuda 
de tecnologias avan-
çadas de SEO. “Por 
meio desta análise, 
a empresa consegue 
obter um check-list 
com todas as páginas 
que potencialmente 
podem prejudicar seu 
projeto, e assim tomar 
melhores decisões”, 
explica Custódio. 

  É interessante tam-
bém avaliar as mé-

Estratégias para que as 
empresas melhorem 

o posicionamento na internet
Mesmo antes da pandemia, empresas tradicionais de diferentes segmentos já buscavam se posicionar 
no meio digital com objetivo de alcançar o consumidor 4.0

decisões. 
 5) Crie conteúdos rele-

vantes com número 
ideal de caracteres - 
Sua empresa criou um 
blog, mas não recebeu 
o retorno esperado? 
Isso pode ocorrer por 
muitas razões e uma 
delas é o volume de 
caracteres nas páginas. 
É importante digitar o 
texto com controle de 
número de caracteres, 
palavras e densida-
de de palavras-chave. 
Existem sistemas que 
ajudam na criação de 
conteúdos cada vez 
mais relevantes, como 
por exemplo títulos 
que costumam ser 
mais atraentes para o 
público, e que monito-
ram a quantidade de 
caracteres ideias para 
o SEO. 

 6) Busque apoio de 
uma auditoria téc-
nica para verificar 
seu site e dos con-
correntes - Este é 
um recurso importante 
para detectar proble-
mas de maneira ágil 
e correr atrás do que 
precisa ser melhorado. 
É muito importante 
contar com dados com-
pletos sobre o fluxo do 
seu site na internet, 
mas para isso o ideal 
é buscar no mercado 
uma auditoria técnica 
que suporte você com 
relatórios completos 
e detalhados. “Ter um 
fornecedor de renome 
faz toda a diferença. É 
um investimento que 
trará excelentes fru-
tos no futuro”, finaliza 
Custódio, lembrando 
que a tecnologia Web-
Peak reúne todos estes 
recursos e tem suporte 
ao mercado brasileiro. 
Fonte e mais informa-
ções: (www.webpeak.
com.br).
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tricas externas do 
seu próprio site para 
detectar pontos de 
melhoria. “Todos os 
dados contribuem 
para a compreensão 
dos posicionamentos e 
na definição de novas 
estratégias”, diz ele. 

 2) Conte com uma fer-
ramenta de apoio 
às palavras-chave 
- As palavras-chave 
corretas são muito im-
portantes para elevar o 
posicionamento digital 
de uma empresa. Por 
isso, contar com uma 
ferramenta dedicada 
para a obtenção de 
ideias e sugestões dos 
melhores termos de 
pesquisa é fundamen-
tal. “Uma tecnologia 
avançada vai mostrar 
as tendências de pes-
quisa com geolocali-
zação, além de fazer a 
análise de competição 
e dificuldades destes 
termos”, afirma o es-
pecialista. 

 3) Conheça profunda-
mente como seu site 
é mencionado na in-
ternet - Para que um 
posicionamento digital 
seja bem-sucedido, 
é preciso conhecer 
a fundo como está a 
popularidade da sua 
empresa no universo 
online. Será que as 

menções feitas ao seu 
negócio são positivas? 
E caso negativo, quais 
são as críticas? 

  O ideal é contar com 
uma ferramenta que 
propicie um dashboard 
em tempo real de tudo 
o que é falado a seu 
respeito, por meio de 
marcações e hashtags. 
Assim, além de ficar 
informado sobre sua 
reputação, é possível 
corrigir rotas, mudar 
discursos, criar cam-
panhas que melhorem 
seu desempenho na 
internet. 

 4) Tenha o Google 
Analyt ics  como 
aliado - Para atingir 
o topo de todos os 
buscadores, uma dica 
primordial é trabalhar 
de maneira integrada 
ao Google Analytics, 
obtendo informações 
essenciais para seu 
projeto. “Hoje, o Goo-
gle Analytics é funda-
mental para monitorar 
o tráfego de qualquer 
site - seja um blog ou 
uma loja virtual, por 
exemplo”, esclarece 
Custódio. O objetivo 
principal é entender os 
comportamentos dos 
visitantes ao navega-
rem pelas páginas do 
seu site e, mais uma 
vez, tomar as melhores 

Geração distribuída solar pode gerar 
R$ 173 bilhões em redução de custos

espalhados por todo o território nacional, 
em um dos momentos mais críticos da 
economia do país”, comenta. 

“A razão é simples e financeira: ao 
resgatar os consumidores do papel pas-
sivo de meros compradores e torná-los 
produtores ativos de sua própria energia 
renovável, a geração distribuída ameaça as 
receitas e os lucros destes grandes grupos 
que, em resposta, estão pressionando 
autoridades e parlamentares para tentar 
frear o crescimento da modalidade. Quem 
mais perde com esta ameaça à geração 
distribuída é o próprio consumidor e a 
sociedade brasileira, além do meio am-
biente”, diz Sauaia.

“Com ataques focados na bem-sucedi-
da compensação de créditos de energia 
elétrica da microgeração e minigeração 
distribuída, esses grupos monopolistas 
ignoraram, de forma deliberada, a contabi-
lização dos diversos atributos da geração 
distribuída, o que leva a uma abordagem 
inapropriada e equivocada sobre o tema, 
dificultando a compreensão da opinião 
pública”, acrescenta.

Na visão da entidade, o Brasil deve 
fazer as contas completas para construir 
um marco legal transparente, estável, 
previsível e justo, que desfaça a insegu-
rança jurídica que paira sobre a geração 
distribuída solar e reforce a confiança da 
sociedade em um futuro com mais liber-
dade, prosperidade e sustentabilidade. 
“Portanto, a construção de um marco 
legal para a geração distribuída no Brasil 
é o melhor caminho para afastar o risco 
de retrocesso à energia solar e demais 
fontes renováveis utilizadas para a ge-
ração distribuída de energia elétrica em 
telhados, fachadas e pequenos terrenos 
no país”, conclui Sauaia. - Fonte: (www.
absolar.org.br).

apresentados por entidades, com levanta-
mentos financiados por partes interessa-
das no processo, a partir de abordagens 
incompletas, que olham para apenas um 
lado da moeda. A geração distribuída 
traz muito mais benefícios do que custos, 
por isso é preciso uma avaliação justa e 
equilibrada do tema, sem alarmismos. Já 
solicitamos aos autores e aos financiadores 
cópia integral do trabalho e das memórias 
de cálculo para realizar uma auditoria 
técnica”, comenta o presidente-executivo 
da Absolar, Rodrigo Sauaia. 

Para ele, a criação de um arcabouço 
legal para a geração distribuída é priori-
dade no cenário atual de duplo desafio, 
de promover o desenvolvimento socio-
econômico no período de pandemia e 
também o avanço do desenvolvimento 
sustentável do Brasil e do mundo. “So-
mente em 2020, o segmento de geração 
solar distribuída foi responsável pela 
atração de R$ 11 bilhões em investimen-
tos ao Brasil e geração de 75 mil novos 
empregos e mais renda a trabalhadores 

O segmento de geração distribuída solar 
pode gerar mais de 1 milhão de novos 

empregos no período.
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Mais de 620 mil micro e pequenas 
empresas foram abertas em 2020

A Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar) reafirma que os 
atributos positivos da geração distribuída 
solar fotovoltaica superam, com folga, 
eventuais custos aos consumidores bra-
sileiros e podem trazer R$ 139 bilhões 
apenas em novos investimentos ao país 
até 2050.  Segundo análise da entidade, 
benefícios da geração distribuída solar 
fotovoltaica somam mais de R$ 150 bilhões 
no período somente com a redução de 
custos no uso de termoelétricas. 

Neste mesmo período, além da redução 
de custos com termoelétricas, serão pro-
porcionados mais de R$ 23 bilhões de eco-
nomia em perdas elétricas na transmissão, 
distribuição e geração da energia elétrica 
em usinas de grande porte, distantes dos 
locais de consumo. A soma destes dois 
aspectos trará uma redução de custos de 
mais de R$ 173 bilhões até 2050. O seg-
mento de geração distribuída solar pode 
gerar mais de 1 milhão de novos empregos 
no período, com a criação do marco legal 
proposto pelo PL 5829/2019, com relatoria 
do deputado federal Lafayette de Andrada 
atualmente em curso na Câmara. 

A entidade alerta que discurso “de 
prejuízo aos mais pobres” se baseia em 
análise incompleta e incorreta sobre a 
modalidade, pois ignora os benefícios 
proporcionados pela geração distri-
buída aos consumidores brasileiros. É 
fundamental que sejam incluídos nas 
contas tais benefícios proporcionados aos 
consumidores e à sociedade brasileira, 
dentre eles: redução de perdas elétricas, 
postergação de investimentos em novas 
usinas de geração, linhas de distribuição e 
transmissão, alívio na operação do sistema 
e redução do despacho termoelétrico, 
entre diversos outros.

“Vemos com grande ceticismo números 
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Luiz Alexandre Castanha (*) 

Nessa jornada, principal-
mente em cursos e conte-
údos a distância, recursos 

como gamificação, quizzes, rea-
lidade aumentada e virtual são 
utilizados com sucesso. 

É necessário ir além das abor-
dagens acadêmicas tradicionais 
onde se utiliza a aprendizagem 
mecânica e exames! Chega de 
lidar apenas com conteúdos 
teóricos, memorização das apren-
dizagens e realização de exames. 
O caminho que pode ser tomado 
é o de oferecer abordagens mais 
pragmáticas de aprendizagem. E 
um desses métodos modernos é 
o Aprendizado Baseado em Pro-
jetos (Project-Based Learning na 
sigla em inglês). 

Esse tipo de aprendizagem dá 
aos alunos a oportunidade de 
desenvolver conhecimentos e 
habilidades por meio de projetos 
envolventes em torno de desafios 
e problemas que eles podem 
enfrentar no mundo real. Na 
prática, instituições de renome 

O caminho que pode ser tomado é o de oferecer abordagens mais 
pragmáticas de aprendizagem.

Metodologias de ensino: como usar 
o Project-Based Learning

As abordagens de ensino têm sido aprimoradas no decorrer dos anos. Essa disrupção precisa ser acelerada ainda mais no ensino corporativo, tornando-o 
leve e prazeroso tanto para quem repassa as informações quanto para quem recebe

gr
at

is
pn

g.
co

m
/re

pr
od

uç
ão abordagem da Aprendizagem 

Baseada em Projetos é perceber 
as conclusões importantes e 
significativas do modelo que eles 
construíram. É aqui que os alunos 
se lembram do que aprenderam 
e das habilidades que desenvol-
veram. Alguns modelos mais 
antigos mostram uma hierarquia 
de aprendizagem. 

Mas, na realidade, não há um 
estágio de aprendizagem que 
esteja abaixo ou acima dos outros. 
Cada aluno tem uma mente dinâ-
mica e a Aprendizagem Baseada 
em Projetos é projetada para 
manter os alunos no centro da 
abordagem, o que garante que 
eles adquiram conhecimento e 
habilidades pragmáticas em vez 
de apenas conceitos teóricos. 
Você já tinha pensado em colocar 
esses conceitos em prática dessa 
maneira? 

(*) -  É administrador de Empresas 
com especialização em Gestão de 

Conhecimento e Storytelling aplicado 
à Educação, com especialidade 
em Gestão de Conhecimento e 

Tecnologias Educacionais (www.
alexandrecastanha.wordpress.com).

mundial como Harvard já usam 
o Project-Based Learning em 
seus cursos de graduação. A 
Fundação Bill e Melinda Gates 
costuma incentivar a utilização 
da metodologia em escolas dos 
Estados Unidos. 

Na Europa também é comum 
haver o financiamento de pro-
jetos em todos os estágios de 
aprendizagem. É uma revolução 
em relação ao que é proposto 
na estrutura cognitiva de outros 
métodos de aprendizagem. Ela 
se inicia com a Criação e termina 
com a Lembrança de aspectos e 
Habilidades importantes. Como 
então essa metodologia é capaz 
de revolucionar a aprendizagem? 
Confira a seguir: 
 1) Constrói soluções - A 

Aprendizagem Baseada 
em Projetos começa com 
o projeto e a construção 
de soluções que visam 
resolver os problemas da 
vida real, com os alunos 
motivados a criar um 
modelo que seja a solu-
ção de uma dificuldade 

concentrem no sucesso 
do projeto. 

 4) Funcionalidade em 
outras áreas - A quarta 
etapa das técnicas de 
Aprendizagem Baseada 
em Projetos é explorar a 
funcionalidade do projeto 
e colocá-lo em prática, 
mesmo em um objetivo 
diferente do original. 

 5) Reconhecer os elemen-
tos multidisciplinares 
- No quinto estágio da 
Aprendizagem Baseada 
em Projetos, os facilita-
dores e os alunos juntos 
reconhecem todos os ele-
mentos multidisciplinares 
que foram utilizados. É 
quando os tutores cons-
cientizam os alunos sobre 
diferentes habilidades e 
disciplinas utilizadas. Por 
exemplo, ao construir uma 
ponte, os conceitos de 
engenharia, bem como os 
físicos e arquitetônicos, são 
levados em consideração. 

O sexto e último estágio da 

Você já perdeu dados que 
eram realmente muito impor-
tantes? Já viveu um momento 
de pânico ao não encontrar 
algum arquivo? Quer sejam 
imagens de férias em família, 
um relatório de trabalho ou 
um documento importante da 
faculdade, você provavelmente 
tem dados no disco rígido do 
seu computador ou celular que 
são valiosos demais para serem 
perdidos. 

“A perda de qualquer quan-
tidade de dados pode compro-
meter a identidade pessoal 
de alguém, apagar a história 
de um momento especial e 
até mesmo levar toda uma 
empresa à falência.” – desta-
ca Jerry Soares, especialista 
em Sistemas de Informação 
e CEO da MPJ Solutions, 
empresa de consultoria e 
outsourcing.  A verdade é que, 
não importa se você armaze-
na anos de dados altamente 
confidenciais de clientes ou 
apenas salva milhares de fotos 
do seu cachorro, ninguém 
quer descobrir que do dia pra 
noite perdeu todos os seus 
arquivos. 

E é ai que o backup entra 
para salvar o dia. “Simplifican-
do, um backup de dados é uma 
cópia ou arquivo das informa-
ções importantes armazenadas 
em seus dispositivos, como um 
computador, telefone ou ta-
blet, e é usado para restaurar as 
informações originais em caso 
de perda de dados” – explica o 
especialista.  

De acordo com Jerry, as per-
das de dados podem ocorrer 
de várias formas, desde falhas 
no disco rígido a ataques de 
ransomware e até mesmo erro 
humano ou roubo físico.

“Quase tudo está em algum 
lugar online, por isso ter seus 
dados roubados, hackeados 
ou corrompidos é uma pre-
ocupação enorme da nossa 
equipe de tecnologia. Estamos 
preparados para desastres fí-
sicos que podem apagar todos 
os dados e tornar o processo 
de recuperação praticamente 
impossível. Sem mencionar 
a possibilidade muito real e 
comum do hardware do seu 

sistema falhar fisicamente.” 
– pontua. 

Como linha de base, o espe-
cialista e empresário destaca 
que é importante fazer backup 
de tudo o que não pode ser 
substituído se for perdido. 
Para pessoas físicas, isso pode 
incluir: fotos, vídeos, emails, 
documentos, planilhas, bancos 
de dados financeiros. Já para 
empresas, os backups de da-
dos se tornam um pouco mais 
técnicos. “Faça um backup de 
banco de dados de clientes, 
arquivos de configuração, 
imagens de máquina, sistemas 
operacionais e arquivos de re-
gistro, mantenha informações 
confidenciais na nuvem e dê 
acesso apenas a quem precisa 
tê-los” – explica Jerry. 

O especialista ressalta ainda 
que, a frequência dos ba-
ckups depende de cada caso. 
“Dados que mudam a cada 
poucos dias podem exigir um 
backup semanal ou mensal, 
por exemplo, enquanto dados 
de negócios que mudam com 
frequência podem precisar de 
backups diários ou de hora em 
hora” – o importante é avaliar a 
quantidade de documentos e a 
importância de cada um deles. 

Jerry destaca apenas que, re-
alizar backups não é algo para 
ser feito apenas um dia do ano e 
deve fazer parte da sua higiene 
cibernética. O executivo des-
taca que para manter os dados 
empresariais seguros, a equipe 
envolvida nesse processo pre-
cisa ser altamente qualificada 
e recomendada. O executivo 
precisa estar atento para não 
perder o controle, nem para 
oferecer mais conteúdo do que 
deveria à equipe de TI, uma vez 
que eles passarão a ter acesso 
a informações confidenciais 
muito importantes. 

“Minha dica é incluir cláu-
sulas de confidencialidade, 
validar e conferir a idoneidade 
da empresa de Outsourcing 
que está por trás do projeto. É 
melhor ser proativo e prevenir, 
do que depois ser forçado a 
reagir a uma emergência de 
perda de dados” - finaliza.  Fon-
te e mais informações: (www.
mpjsolutions.com).

É importante fazer backup de tudo o que não pode ser 
substituído se for perdido.

Seus dados estão 
em risco

tecmundo.com/reprodução

Nota 1. A Empresa Agro Química Maringá S.A., dedica-se a atividade 
de Comercio Atacadista de Produtos Químicos e iniciou suas atividades 
em 21/03/1968. Nota 2. Apresentação das demonstrações financeiras e 
principais práticas contábeis. 2.1 O Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demons-
tração das Mutações do Patrimônio Líquido, do exercício social findo em 
31/12/2020, foram elaboradas e estão sendo apresentadas em confor-
midade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Este conjunto de 
demonstrações financeiras foi preparado pela Sociedade de acordo com 
o CPC para Pequenas e Médias Empresas - PME, emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas emitidas pela CVM (Co-
missão de Valores Mobiliários), aplicáveis às demonstrações financeiras. 
2.2 As receitas, os custos e as despesas são registradas pelo regime de 
competência. 2.3 As contas realizáveis em um ano, são classificados como 
Circulante. 2.4 As contas do Ativo não Circulante, Passivo não Circulan-
te e do Patrimônio Líquido estão em conformidade com as Leis. 2.5 As 
depreciações foram calculadas pelo método linear e taxas que levam em 
consideração a vida útil dos bens. Os bens foram considerados os anos de 
vida útil como segue: Edifícios e Construções 25 anos, Moveis e Utensílios 
10 anos, Equipamentos de Informática 5 anos, Veículos 5 anos, Maquinas 
,Instalações e Tanques, 10 anos. 2.6 O Intangível está demonstrado ao cus-
to histórico deduzido as amortizações calculada pelo método linear em 5 
anos os software e licenças de uso. 2.7 As férias a pagar foram constituídas 
com base nos direitos adquiridos pelos empregados. 2.8 Estoques são 
avaliados ao custo médio das compras e estão compatíveis com o mercado, 
tendo em vista seu alto giro. Nota 3. Aplicações Financeiras estão avaliadas 

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativas aos Exercícios Sociais  encerrados em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019, acompanhados das respectivas Notas Explicativas, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações.  Permanecemo-nos  
ao  inteiro dispor de V.Sas.  para quaisquer esclarecimentos necessários. Diadema, 25  de março de 2021.                                                                                                                                                                               A Diretoria.

Balanço Patrimonial Encerrado Em 31 de Dezembro (Em reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em reais)

Demonstrações do Imobilizado (Em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Ativo........................................................ 31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante..................................... 
Caixa e Equivalentes de Caixa................ 32.755.304,60 26.575.424,80
Contas a Receber de Clientes................. 22.719.548,67 11.563.872,30
Estoques.................................................. 15.806.849,59 13.096.956,36
Impostos a Recuperar.............................. 484.081,85 4.551.837,97
Outros Recebíveis.................................... 681.846,94 590.181,27
Despesas Antecipadas............................ 93.153,15 68.037,98
Total do Ativo Circulante....................... 72.540.784,80 56.446.310,68
Ativo Não Circulante.............................. 
Realizável a Longo Prazo...................... 
Depósitos Judiciais.................................. 201.224,12 189.905,29
Investimentos........................................... 162.118.141,71 115.886.188,33
Imobilizado............................................... 7.450.063,82 2.963.028,87
Intangível.................................................. 55.516,27 72.299,52
Total do Ativo Não Circulante............... 169.824.945,92 119.111.422,01

Total do Ativo......................................... 242.365.730,72 175.557.732,69

 Capital Reserva Reserva de Reten- Lucros Ajuste de Avali-
 Social Legal   ção de Lucros Acumulados ação Patrimonial Total
Saldo Em 1º de Janeiro de 2019........... 55.000.000,00 7.931.882,37 25.812.567,47 0,00 54.560.838,00 143.305.287,84
Lucro Líquido Exercício............................ 0,00 0,00 0,00 11.552.041,51 0,00 11.552.041,51
Constituição da Reserva Legal................ 0,00 337.602,08 0,00 (337.602,08) 0,00 0,00
Juros sobre Capital Próprio...................... 0,00 0,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 (4.800.000,00)
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro 0,00 0,00 6.414.439,43 (6.414.439,43) 0,00 0,00
Outros Resultados Abrangentes.............. 0,00 0,00 0,00 0,00 14.968.590,15 14.968.590,15
Distribuição de Dividendos....................... 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 0,00 (30.000.000,00)
Saldo Em 31 de Dezembro de 2019...... 55.000.000,00 8.269.484,45 2.227.006,90 0,00 69.529.428,15 135.025.919,50
Lucro Líquido Exercício 2020................... 0,00 0,00 0,00 23.414.863,87 0,00 23.414.863,87
Constituição da Reserva Legal................ 0,00 1.025.743,19 0,00 (1.025.743,19) 0,00 0,00
Juros sobre Capital Próprio...................... 0,00 0,00 0,00 (2.900.000,00) 0,00 (2.900.000,00)
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro 0,00 0,00 19.489.120,68 (19.489.120,68) 0,00 0,00
Outros Resultados Abrangentes.............. 0,00 0,00 0,00 0,00 31.169.781,71 31.169.781,71
Distribuição de Dividendos...................... 0,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 0,00 (8.000.000,00)
Incorporação da Oxmar........................... 0,00 0,00 2.024.802,17 0,00 2.795.563,63 4.820.365,80
Aumento de Capital.................................. 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 0,00 0,00
Baixa de Investimento para Incorporação 0,00 0,00 (730.908,32) 0,00 0,00 (730.908,32)
Transferência por Realização AVJ........... 0,00 0,00 7.641,64 - (7.641,64) 0,00
Reversão Provisão IR/CSLL sobre Realização AVJ 0,00 0,00 1.028,50 - 0,00 1.028,50
Saldo Em 31 de Dezembro 2020........... 56.250.000,00 9.295.227,64 13.768.691,57 - 103.487.131,85 182.801.051,06

 Saldo Liquido Aquisição   Baixa Depreciação Saldo Liquido Saldo Liquido
 31/12/2019 no Ano Transferência no Ano no Ano 31/12/2020 31/12/2019
Terreno 567.670,63 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.567.670,63 567.670,63
Edifícios e Construções 49.519,30 0,00 1.600.000,00 0,00 12.512,02 1.637.007,28 49.519,30
Maquinas e Equipamentos 276.285,11 5.219,00 0,00 0,00 29.021,52 252.482,59 276.285,11
Moveis e Utensílios 445.068,07 34.468,79 0,00 0,00 122.766,97 356.769,89 445.068,07
Instalações e Tanques 708.173,49 0,00 0,00 0,00 60.045,72 648.127,77 708.173,49
Veículos 915.179,92 267.288,04 0,00 26.457,73 169.086,04 986.924,19 915.179,92
Oficina mecânica 1.132,35 0,00 0,00 0,00 50,88 1.081,47 1.132,35
Totais 2.963.028,87 306.975,83 4.600.000,00 26.457,73 393.483,15 7.450.063,82 2.963.028,87

Passivo............................................... 31/12/2020 31/12/2019
Passivo Circulante...........................
Fornecedores...................................... 2.286.081,63 1.462.763,47
Impostos e Contribuições a Pagar...... 1.142.016,59 325.280,74
Salários e Encargos a Pagar............... 1.484.215,61 1.334.951,40
Juros sobre capital a Pagar................. - 1.700.000,01
Outras Contas a Pagar........................ 1.128.989,89 818.049,30
Total do Passivo Circulante.............. 6.041.303,72 5.641.044,92
Passivo Não Circulante....................
Impostos e Contribuições a Pagar...... 78.991,18 78.991,18
Tributos Diferidos................................ 53.444.384,76 34.811.777,09
Total do Passivo Não Circulante...... 53.523.375,94 34.890.768,27
Patrimônio Líquido........................... 
Capital Social...................................... 56.250.000,00 55.000.000,00
Reserva de Lucros.............................. 23.063.919,21 10.496.491,35
Ajuste de Avaliação Patrimonial.......... 103.487.131,85 69.529.428,15
Total do Patrimônio Líquido............. 182.801.051,06 135.025.919,50
Total do Passivo................................ 242.365.730,72 175.557.732,69

 31/12/2020 31/12/2019
Receita Operacional Líquida................ 154.777.145,15 119.586.724,92
Custo dos Produtos Vendidos.................. (96.404.606,24) (82.231.998,88)
Lucro Bruto............................................ 58.372.538,91 37.354.726,04
(Despesas) Receitas Operacionais...... 
Despesas com Vendas............................ (8.291.918,30) (7.801.292,18)
Despesas Administrativas....................... (17.121.548,03) (17.967.577,57)
Resultado de Equivalência Patrimonial 294.020,82 303.062,09
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 109.723,75 34.120,64
Lucro Operacional Antes 
 dos  Efeitos Financeiros....................... 33.362.817,15 11.923.039,02
Receitas Financeiras................................ 3.079.605,41 4.508.694,49
Despesas Financeiras (5.768.842,77) (6.462.963,50)
Lucro Antes do IR e CS......................... 30.673.579,79 9.968.770,01
IR e Contribuição Social - Corrente......... (10.151.915,92) (3.203.128,50)
IR e Contribuição Social - Diferido........... (6.800,00) (13.600,00)
Lucro Líquido do Exercício................... 20.514.863,87 6.752.041,51
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 2.900.000,00 4.800.000,00
Lucro Líquido do Exercício................... 23.414.863,87 11.552.041,51
Lucro Por Lote de Mil Ações do Capital Social
(Número de Ações 2.908.068.977) 8,05 3,97

Das Atividades Operacionais............... 31/12/2020 31/12/2019
Lucro Líquido do Exercício 20.514.863,87 6.752.041,51
Despesas (Receitas) que não representam movimento de caixa 
Depreciação a Amortização.................... 427.363,66 348.452,59
Resultado com Equivalência Patrimonial (294.020,82) (303.062,09)
Ganho na venda do Imobilizado/Investimento (12.457,73) 0,00
Amortização de menos valia.................... (18.620,32) 0,00
Ganho sobre AVJ Realizado.................... (13.200,00) 0,00
Perda Decorrente por Participações
  Incentivos Fiscais................................... 39.825,76 -
(Aumento) Diminuição dos Ativos........ 
Contas a Receber.................................... (11.155.676,37) 880.493,68
Estoques.................................................. (2.709.893,23) (327.126,92)
Outras Contas a Receber......................... 3.939.656,45 3.069.288,59
(Aumento) Diminuição dos Passivo..... 
Fornecedores........................................... 823.318,16 (428.707,61)
Salários e Encargos Sociais.................... 149.264,21 (52.954,64)
Impostos e Contribuições Sociais............ 816.735,85 (197,98)
Outros Passivos....................................... 310.940,59 346.531,09
Caixa Proveniente das Atividades 
 Operacionais......................................... 12.818.100,08 10.284.758,22
Das Atividades de Investimento........... 
Aquisição do Ativo Imobilizado................ (4.906.975,83) (567.446,02)
Desembolso do Ativo Intangível............... (15.846,81) (38.565,38)
Recebimento por Venda Imobilizado /
 Investimento............................................ 14.000,00 9.600,00
Recebimento de Investimento
 em Controladas....................................... 1.611.235,28 1.212.993,33
Investimento - AVJ................................... (245.207,29) 0,00
Baixa Investimento pela 
Incorporação da Oxmar........................... 730.908,32 0,00
Recebido por Incorporação..................... 4.623.666,06 0,00
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades 
de Investimentos.................................... 1.811.779,73 616.581,93
Das Atividades de Financiamento........ 
Pagamento de Dividendos....................... (8.000.000,00) (30.000.000,00)
Juros Sobre Capital Próprio..................... (1.700.000,01) (934.999,99)
Aumento de Capital.................................. 1.250.000,00 0,00
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades 
de Financiamentos................................. (8.450.000,01) (30.934.999,99)
Variação Liquida do Caixa..................... 6.179.879,80 (20.033.659,84)
Demonstração da Variação do Caixa.... 
Disponibilidade no Inicio do Exercício...... 26.575.424,80 46.609.084,64
Disponibilidade no Final do Exercício....... 32.755.304,60 26.575.424,80
(Superávit) déficit de Caixa no Exercício 6.179.879,80 (20.033.659,84)

Demonstrações dos Resultados (Em reais)

Diretoria

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em reais)

ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço. 
Resgatáveis no prazo de 90 dias da data do balanço correspondendo 
basicamente a CDBs baseados na variação da taxa dos Certificados de 
Depósitos Bancários - CDI com liquidez imediata e com risco baixo de 
mudança de seu valor de mercado. Nota 4. Investimentos, foram realizados 
em empresas controladas, propriedades para investimentos, ações e 
ouro, negociado em bolsa de valores. 4.1. Os investimentos feitos em 
ações e ouro negociados em Bolsa de Valores, foram ajustados a valor 
justo de mercado com base em preço de cotação na respectiva data-base, 
reconhecendo-se os valores dos ajustes nas contas do grupo Investimentos 
e em contra partida a conta Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio 
Líquido. 4.2. Os investimentos feitos em propriedades para investimentos, 
foram ajustados a valor justo com base no laudo técnico e os valores foram 
reconhecidos nas contas do grupo investimento e em contrapartida a conta 
de resultado, AVJ - Propriedades para Investimentos. 4.3. As participações 
em empresas controladas, foram avaliadas pelo MEP. 4.4. Os valores 
ajustados a valor justo de ativos financeiros, teve o seu reconhecimento 
em AVJ. 4.5 Foram provisionados os impostos de IRPJ e CSLL, sobre 
os ajustes a valor justo, lançado no Patrimônio Líquido em contra partida 
em Tributos Diferidos, no Exigível a Longo Prazo - Não Circulante. Os 
impostos IRPJ e CSLL, sobre Propriedade para Investimentos, foram 
reconhecidos no resultado como IRPJ e CSLL - Diferido em contra partida 
a conta Tributos Diferidos, no ELP. Nota 5. No mês de novembro de 
2020, houve a incorporação da empresa controlada, Oxmar Oxford Ma-
ringa Participações Ltda. Nota 6. No mês de dezembro de 2020, o imó-
vel que estava classificado como propriedade para investimento, oriundo 
da incorporação da empresa Oxmar, foi transferido para o Imobilizado.

    Umberto Silvio Mosseri - Diretor Financeiro Ilana Mosseri Kaufman - Diretora Adjunta

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ 61.980.181/0001-54

 31/12/2020 31/12/2019
Participação em Empresas Controladas.. 1.482.174,60 4.964.902,93 
Propriedades para Investimentos............. 1.175.000,00 1.155.000,00
Investimento em Bolsa (Ações e Ouro).... 159.460.967,11 109.766.285,40 
Total dos Investimentos......................... 162.118.141,71 115.886.188,33
 31/12/2020 31/12/2019
Caixa......................................................... 5.755,30 5.755,30
Banco Conta Movimento........................... 7.723.853,54 3.661.867,13 
Certificados de Depósitos Bancários........ 25.025.695,76  22.907.802,37
Totais....................................................... 32.755.304,60 26.575.424,80

Demonstrações dos Investimentos (Em reais)

Caixa e Equivalentes de Caixa

Thiago Jacques Mosseri - Diretor Gerente 
Zaki Douek - Diretor de Operações

Edson Cordeiro Neves - Contador - C.R.C.SP.1SP082.912/0-2

enfrentada realmente. 
 2) Avalia a viabilidade - A 

Aprendizagem Baseada 
em Projetos treina pro-
fessores e tutores para, 
junto dos alunos, testarem 
a viabilidade do modelo 
construído - esta é a técni-
ca de avaliação da segunda 
fase. Ela prega que os alu-
nos avaliem a viabilidade, 
a examinando de acordo 

com a solução do problema 
real. 

 3) Examine e repita 
- Quando a avaliação 
é feita, os alunos são 
motivados a avaliar com 
atenção os projetos até 
atingirem o objetivo. A 
Aprendizagem Baseada 
em Projetos propõe que 
os alunos dividam as 
etapas e funções e se 
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 15 de abril de 20216

Francisco Barbosa Neto (*)

Além disso, não aprendemos finanças na escola nem em casa. 
Portanto não sabemos quanto, quando, como e porque ganha-
mos e gastamos. Conheça os nove pilares da gestão empresarial 

e como evitar as falhas nos negócios:

1Aprenda a evitar falhas na gestão empresarial - 
Admitir essa dificuldade cultural nos ajuda a compreender em 
quais pontos precisamos melhorar, buscar ajuda para identi-
ficar nossas habilidades naturais e conseguir controlar nosso 
negócio. É importante buscar informações e compreender os 
conceitos básicos de finanças desde o princípio para evitar 
problemas futuros. 

Considere que a empresa é uma organização viva, composta 
por mente, corpo e espírito. Então utiliza recursos humanos, 
materiais, tecnológicos, financeiros e tempo para produzir e/ou 
comercializar com o objetivo de gerar lucro, liquidez, rentabili-
dade, segurança e sustentabilidade.

2Planeje e torne seus sonhos possíveis - Todo ser 
humano tem sonhos e a capacidade de transformá-los em com-
bustível para as realizações. Para tanto, é preciso analisar as 
oportunidades, os riscos e ameaças da empresa a curto, médio 
e longo prazo. Elabore um plano de negócios, para verificar a 
viabilidade financeira, o mercado, a concorrência e estabelecer 
um diferencial competitivo.

3Deixe de ser centralizador - O empresário que tenta 
resolver os problemas da empresa sozinho, sem delegar funções 
e dividir a responsabilidade com seus colaboradores, dificilmente 
conseguirá prosperar em seu negócio. Isso porque cada um se 
destaca por um determinado dom e tem qualificações específicas 
para contribuir em áreas diferentes. O aproveitamento adequa-
do dessas habilidades levará a empresa a obter resultados mais 
efetivos.

Iniciar um negócio próprio e sustentá-lo não é uma tarefa fácil, visto que nós, brasileiros, não fomos educados para empreender e, 
portanto, ficamos suscetíveis a falhas na gestão empresarial. Desde pequenos recebemos estímulos contrários quando tentamos 
caminhar com as próprias pernas, sendo criticados por nossos erros e desencorajados a arriscar-nos em território desconhecido.

Freepik

7Conheça os números do seu negócio - É caracte-
rística do empresário brasileiro fugir de termos do mundo das 
finanças como Planejamento Orçamentário, Fluxo de Caixa, 
Demonstrativo de Resultados, Balanço Patrimonial, Ponto de 
Equilíbrio, Margem de Contribuição e Precificação. Mas são esses 
os números mágicos do seu negócio. 

Eles refletem o resultado das decisões tomadas e servem de parâ-
metro para identificar os problemas e as alternativas para solucioná-
-los. Por isso, é imprescindível que o empresário encare os números 
como seus aliados e aprenda a utilizá-los a favor do seu negócio.

8Controle seu estoque - Cada empresa tem uma neces-
sidade diferente em seu estoque e nem sempre o empresário o 
controla adequadamente. Então se gasta muito com produtos 
sem rotatividade e faltam os mais procurados, comprometendo 
as finanças e impactando nas vendas. 

Portanto, verifique qual é a rotatividade média dos produtos de 
sua empresa, acompanhando de perto o giro de estoque, descu-
bra qual é o estoque mínimo necessário, saiba qual é o custo do 
produto vendido, conheça a margem de contribuição unitária de 
cada produto, tenha controle dos pedidos de compra, datas de pa-
gamentos dos fornecedores e mantenha um estoque de segurança.

9Garanta uma informação precisa - Para uma adminis-
tração adequada dos recursos da empresa, conte com um bom 
sistema de gestão. Sendo assim, antes de optar por um sistema 
específico, faça um mapeamento de todo o processo do negócio 
para dimensionar o mais adequado. 

Procure uma ferramenta que melhor indique situações críticas 
com antecedência, visto que a informação adequada no momento 
certo garantirá o retorno do seu investimento.

(*) - Graduado em Engenharia Mecânica pela FEI, com curso de especialização 
em Administração, Finanças e Qualidade, é Founder/CEO da Projeto DSD Con-

sultores e criador da plataforma Fluxo de Caixa Online. 

4Desenvolva seus colaboradores - Para que os funcioná-
rios tenham uma visão adequada do negócio e sejam produtivos, 
é importante compreender quais são os seus sonhos, ajudá-los a 
identificar suas aptidões, direcioná-los para as funções adequa-
das ao seu perfil e, principalmente, perceber como gostam de 
servir pessoas. Assim eles terão oportunidade de desenvolver 
suas habilidades, adquirir confiança e estima, além de descobrir 
o caminho para a autorrealização. 

Ofereça treinamentos para desenvolver na equipe a capacidade 
de aprender fazendo. Disponibilize procedimentos para evitar 
que os funcionários executem tarefas conforme seu julgamento 
pessoal. Estabeleça métodos efetivos de avaliação de seu de-
sempenho. Crie um programa de participação nos resultados. E 
estimule o trabalho em equipe.

5Valorize seu cliente - Quando uma pessoa entra em um 
estabelecimento para comprar determinado produto, geralmente 
não está procurando o artigo em si, mas resolver um problema, 
necessidade ou desejo. Por isso é muito importante entender o 
que a pessoa espera e oferecer a solução mais adequada. 

Outra questão importante para ter um bom retorno em seu 
negócio, é conhecer quais são os seus clientes fiéis. Estes corres-
pondem de 40% a 60% da sua venda, e se concentrar naqueles que 
proporcionam mais margem bruta (preço - custo). Geralmente 
20% dos clientes representam 80% da margem bruta.

6Aceite seus erros - Geralmente quando um empre-
sário enfrenta uma crise financeira em seu negócio tende a 
ficar na defensiva, sendo muitas vezes paralisado pelo medo 
de enfrentar o problema. Mas é preciso compreender que os 
erros fazem parte do processo de crescimento e, portanto, 
devem ser encarados como aprendizado. Portanto, busque 
orientações, escute quem tem mais experiência e faça um 
comparativo com a sua vivência. Então tire suas próprias 
conclusões e não tenha medo de agir.

CoMo eVitAr 
fAlhAs nA 
Gestão 
eMPresAriAl

CoMo eVitAr fAlhAs

#tenhacicatrizes

Alessandro saade e luiz felipe Pateo

100 Curativos...
Alessandro Saade (*) / Luiz Felipe Pateo (**)

A coluna #tenhacicatrizes desta semana 
é especial! Sabe por quê? Porque esta é 

nossa coluna de número 100 aqui no Jornal 
Empresas e Negócios.  Isso mesmo caro leitor, 
são 100 semanas seguidas e ininterruptas 
onde diversos membros dos Empreendedores 
Compulsivos compartilharam seus conheci-
mentos, experiências e cicatrizes com dicas 
dos mais diversos tipos para o Empreen-
dedor, leitor deste respeitado veículo de 
comunicação. 

A Lilian Mancuso, publisher do Jornal Em-
presas e Negócios, conheceu o trabalho dos 
Empreendedores Compulsivos em um de 
nossos eventos e quando nos procurou e nos 
convidou para fazer uma parceria, abrindo um 
espaço semanal e nobre no Jornal, quase não 
acreditamos!

Primeiro, nos sentimos muito honrados pelo 
convite. Depois, quando "caiu a ficha" - se você 
tem menos de 30 anos, pergunte para alguém 
mais velho o significado desta expressão - 
sentimos o peso da responsabilidade. Temos 
dentro dos Empreendedores Compulsivos como 

membros, profissionais brilhantes, destaques 
em suas áreas de atuação e que são grandes 
palestrantes e conteudistas. Mas daí a assumir 
um compromisso semanal, mantendo o nível, 
era um grande desafio, mas que estávamos 
animados em encarar. 

Dar certo com essa coluna era o nosso objetivo, 
obviamente. E se não desse, tudo bem, seria mais 
um aprendizado, uma cicatriz. O que realmente 
não esperávamos é que fosse durar tanto. Que 
encontraríamos temas relevantes sobre diversos 
assuntos para trazer para você leitor, um pouco 
mais de conhecimento, provocação, reflexão e 
aprendizado.  

Os Empreendedores Compulsivos são inicia-
tiva nacional de fomento ao empreendedorismo 
de forma colaborativa e multifacetada. Nosso 
desafio é EDUCAR, DESAFIAR, EMPODERAR 
e TRANSFORMAR os empreendedores PMEs 
brasileiros por meio de experiências colabo-
rativas e lúdicas, de alto impacto, de forma 
presencial e virtual.

Com a chegada da pandemia da COVID-19 
levamos nossa missão ainda mais a sério, pois 
sabíamos que era preciso apoiar ainda mais 
o empreendedor brasileiro que iria enfrentar 
momentos difíceis. 

Para isso, também tivemos que nos reinventar, 
nos adaptar. E, modestamente, nos saímos bem 
na missão de compartilhar nossas cicatrizes e 
curativos.

Direcionamos ainda mais o reforço de con-
teúdo relevante para esta fase aqui no Jornal 
Empresas e Negócios; estreamos também uma 
coluna nos mesmo moldes nas redes sociais da 
Rádio Band News FM; realizamos o I Pronto-
-Socorro Compulsivos, webinar de uma semana 
onde abordamos as diversas disciplinas que 
cercam o empreendedorismo; realizamos uma 
série de Lives e entrevistas com muito conteúdo; 
e, por fim, começamos o nosso trabalho mais 
desafiador nesta pandemia:  estamos apoiando a 
ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados, realizando mentorias sobre 
empreendedorismo para mulheres refugiadas 
no Brasil. 

Mas… não para por aí! Somos Compulsivos… 
Empreendedores Compulsivos e viremos com 
mais novidades! Afinal, sempre existe alguém 
começando algo novo.

Para acompanhar e saber mais sobre os 
Empreendedores Compulsivos, siga-nos no 
Instagram, Facebook, Youtube e Linkedin: @
empreendedorescompulsivos

Jornal Empresas e Negócios, Lilian Mancuso: 
obrigado pela parceria e confiança! Que venham 
as 100 próximas colunas #tenhacicatrizes.  

(*) É Fundador dos Empreendedores Compulsivos, é 
também executivo, autor, professor, palestrante e mentor.  

Possui mais de 30 anos de experiência atuando com 
grandes empresas e startups brasileiras, tornando-se 

referência no universo do empreendedorismo no Brasil. 
Formado em Administração pela UVV-ES, com MBA 

em Marketing pela ESPM e mestrado em Comunicação 
e Mercados pela Cásper Líbero, especializou-se em 

Empreendedorismo pela Babson College e em Inovação 
por Berkeley. Atualmente é Superintendente Executivo 

do ESPRO, instituição sem fins lucrativos que há 40 anos 
oferece aos jovens brasileiros a formação para inserção 

no Mundo do Trabalho.

(*) É Empreendedor, Mentor, Professor e Palestrante. 
CEO dos Empreendedores Compulsivos, possui mais de 

20 anos de experiência como executivo de marketing e 
vendas. Tem MBA em Gestão de Negócios pela FGV-SP, 

especialização em Marketing Digital pela The Wharton 
School e é bacharel em Comunicação Social pela ESPM. 
Atua em todo o Brasil impactando empreendedores PME 

dos mais diversos segmentos, ajudando-os a 
crescer e se consolidar, por meio da 

metodologia dos Compulsivos.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

Ativo Nota          2020          2019
Circulante

Caixa equivalentes de caixa ................................. 10 109.877 94.863
Títulos e valores mobiliários ................................... 11 141.705 198.799
Contas a receber .................................................. 12 19.739 14.844
Estoque .................................................................. 6.721 5.636
Outras contas a receber ....................................... 13 6.922 10.195
Despesas antecipadas ......................................... 2.491 4.334

Total do circulante ................................................ 287.455 328.671
Não circulante
Realizável a longo prazo

Outras contas a receber - Partes relacionadas ... 21 3.265 3.316
Depósito judicial ..................................................... 20b 23.040 35.192
Outras contas a receber ....................................... 13 879 925

27.184 39.433
Investimentos ......................................................... 323 323
Propriedade para investimentos ........................... 14 964.911 979.505
Imobilizado ............................................................. 15 1.001.362 937.292
Intangível ............................................................... 338 511

Total do não circulante ......................................... 1.994.118 1.957.064
Total do ativo .......................................................... 2.281.573 2.285.735

Passivo Nota          2020          2019
Circulante

Fornecedores ........................................................ 10.257 19.023
Obrigações tributárias ............................................ 6.920 6.168
Obrigações trabalhistas e sociais .......................... 17 17.479 23.774
Outras contas a pagar .......................................... 18 50.138 38.718
Adiantamento de clientes ..................................... 19 25.717 29.612

Total do circulante ................................................ 110.511 117.295
Não circulante

Fornecedores ........................................................ 508 -
Provisão para contingências ................................. 20a 3.282 5.102
Empréstimos ........................................................... 16 153.796 147.037
Outras contas a pagar .......................................... 18 3.026 36.845

Total do não circulante ......................................... 160.612 188.984
Patrimônio líquido ................................................. 22

Patrimônio social .................................................... 1.023.269 995.959
Ajuste de avaliação patrimonial ............................. 943.454 956.188
Superávit acumulado ............................................. 43.727 27.309

2.010.450 1.979.456

Total do passivo e patrimônio líquido ............... 2.281.573 2.285.735

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

Nota          2020          2019
Receita operacional líquida ................................ 23 367.235 376.545
Custos dos serviços prestados ......................... 24 (309.364) (327.331)
Superávit bruto ...................................................... 57.871 49.214
Despesas operacionais

Despesas com vendas .......................................... 24 (13.589) (13.961)
Despesas gerais e administrativas ........................ 24 (14.716) (24.982)
Outras despesas operacionais ............................. 24 (6.769) (12.656)

Superávit (déficit) antes do resultado financeiro 22.797 (2.385)
Resultado financeiro

Receitas financeiras .............................................. 25 12.879 26.901
Despesas financeiras ............................................ 25 (4.683) (9.941)
Receita financeira, líquida ................................ 25 8.196 16.960

Superávit do exercício ......................................... 30.993 14.575

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍ-
CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

Patri- Ajustes de Superávit
mônio avaliação  acu-

      social patrimonial     mulado          Total
Saldo em 1° de janeiro de 2019 ... 957.658 968.922 38.301 1.964.881
Transferência para patrimônio social 38.301 - (38.301) -
Realização do ajuste de
  avaliação patrimonial ....................... - (12.734) 12.734 -
Superávit do exercício ....................... - - 14.575 14.575
Saldo em 31 de dezembro de 2019 995.959 956.188 27.309 1.979.456
Transferência para patrimônio social 27.309 - (27.309) -
Realização do ajuste
  de avaliação patrimonial .................. - (12.734) 12.734 -
Superávit do exercício ....................... - - 30.993 30.993
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.023.268 943.454 43.727 2.010.449

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social -
ANEAS é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente de assistência social,
com atividade nas áreas educacional, assistencial, cultural e religiosa, com Título de Utilida-
de Pública Estadual de São Paulo, conforme Decreto nÀ 41.567, de 24 de janeiro de
1997; Título de Utilidade Pública Estadual do Rio de Janeiro, conforme Decreto nÀ 179/75
e Resolução SEASDH nÀ 267, de 23 de julho de 2010; Título de Utilidade Pública Munici-
pal de São Paulo, conforme Decreto nÀ 56.228, de 1À de julho de 2015; e com o CEBAS/
MEC (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Educação),
Processo nÀ 71000.115008/2009-64, com validade até 31 de dezembro de 2014, confor-
me Portaria 701 do MEC - SERES, de 18 de novembro de 2014 - Protocolo de Renova-
ção MEC/SERES/SIDOC emitido em 1À de dezembro de 2014 - Processo nÀ
23000.013794/2014-81, o qual se encontra aguardando análise, conforme SEI/MEC
0608107 emitida em 27 de março de 2017, e procedeu novamente, conforme obrigação
legal, à entrega da documentação em meio físico ao Ministério da Educação (MEC) para
renovação MEC/SERES, triênio 2018 a 2020, protocolo emitido em 11 de dezembro de
2017 - Processo nÀ 23000.047949|2017-25, prestou contas do ano de 2018, protocolo
em 29 de abril de 2019, o qual se encontra aguardando análise, SEI/MEC 1742018 emiti-
da em 7 de outubro de 2019 - Processo nÀ 23000.028383/2019-02; procedeu novamen-
te às obrigações legais da entrega em meio físico do processo de prestação de contas
ano de 2019, conforme SEI//MEC 23000.006006/2021-29 e renovação do triênio 2021 a
2023, conforme SEI/MEC 23000.032305/2020-38, aguardando análise. COVID-19: Em
31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a COVID-
19 (coronavírus) é uma emergência de saúde global. A rápida e repentina propagação
da epidemia causou a paralisação de vários setores produtivos e comerciais, além de con-
finar pessoas e fragilizar a economia mundial, de forma que decisões significativas tiveram
de ser tomadas pelos governos e entidades de setor privado, que somadas ao impacto
potencial ao surto aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos, aos
quais geraram impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações financei-
ras. Diante da recomendação de distanciamento social para diminuir a transmissão da
COVID-19, a Administração tomou as seguintes medidas: • Todas as reuniões passaram a
ser realizadas por videoconferência. • Mapeamento das necessidades de hardware e
software para implementação de operação em regime de home office, que foi iniciado em
18 de março de 2020. • Providências para acesso remoto de rede e sistemas de gestão.
• Providências para ativação de desvio de chamadas telefônicas. • Protocolos de seguran-
ça em função da necessidade de alguns colaboradores irem ao escritório, com uso devido
de máscaras, mantendo o distanciamento social e utilização de álcool em gel 70%, para
higienização das mãos. • Acompanhamento em conjunto com nossa corretora do plano
de saúde dos colaboradores/familiares que apresentavam sintomas referentes à COVID-
19, ou qualquer outro tipo de necessidade médica. • Boletins de orientação e
conscientização de todos. • Palestras periódicas com orientação para a saúde de seus
colaboradores. • Implantação de um Comitê para avaliar de forma constante o impacto do
surto nas operações e na posição patrimonial e financeira da Associação, com o objetivo
de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e
nas demonstrações financeiras. • Contratos firmados mediante assinaturas eletrônicas.
Apesar de manter posição saudável de caixa e títulos e valores mobiliários, e tendo em
vista a incerteza e volatilidade do cenário atual em razão da pandemia da COVID-19, a
Administração da Associação executou medidas com o foco de estabelecer uma posição
ainda mais robusta em caráter preventivo, de modo a garantir que a Associação possa
atravessar esse período suprindo as necessidades que possam surgir, sendo: • Monitora-
mento das receitas e despesas através de avaliações diárias do fluxo de caixa, para
acompanhamento de impacto e ações de contingência. • Com relação à prestação de
serviços educacionais - mensalidade escolar, a Associação passou a ofertar tais serviços
no modelo on-line, com todo o suporte tecnológico e 100% dos professores e pessoal de
apoio produzindo conteúdos e atividades para garantir a continuidade do aprendizado e
formação de nossos alunos, durante todo o ano letivo. Com isso, os valores das mensali-
dades escolares foram mantidos de acordo com o plano escolhido por cada família, assim
como os planos de benefícios em vigor - desconto pontualidade, desconto fidelidade,
desconto irmão e outros tipos de bolsas e descontos. Na interpretação dos números
apresentados nas demonstrações financeiras de 2020, pode-se observar: • Concessão
de descontos aos alunos para que fosse possível que as famílias continuassem com seus
filhos em nossos colégios, foi concedido R$ 51.246 de descontos em 2020 (R$ 21.077
em 2019), 243% a mais de descontos ofertados de 2019 para 2020. • Renegociação de
contratos de aluguéis que resultaram em descontos no montante de R$ 2.141 em 2020
(R$ 732 em 2019) 292% a mais de descontos ofertados de 2019 para 2020. • Aumento
considerável na provisão para crédito de liquidação duvidosa, tendo em vista que as taxas
de perdas são calculadas por meio de uso de „rolagem‰ com base na probabilidade, e
observou-se a necessidade de provisão para contas a receber. O valor provisionado em
2020 foi de R$ 6.293 (R$ 1.121 em 2019), 561% a mais comparados de 2019 para
2020. • Medidas de contenção de custos e despesas que resultou na economia de 10%
dos custos e despesas de 2020. A Associação continua monitorando suas operações e
não identificou nenhum evento que pudesse indicar indícios de impairment e/ou de não
realização de seus ativos. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria
da Associação em 05 de abril de 2021. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem
àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 3. Base de mensuração: As de-
monstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos
instrumentos financeiros não derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por
meio do resultado. 4. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstra-
ções financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Associação. To-
das as informações financeiras são apresentadas em Real e foram arredondadas para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 5. Uso de estimativas e
julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da
Associação e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resulta-
dos reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de
forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Incer-
tezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas relacionadas
a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2021 estão incluídas nas seguintes
notas explicativas: • Nota Explicativa nº 12 - Mensuração de perda de crédito esperada
para contas a receber e ativos contratuais: principais premissas na determinação da taxa
média ponderada de perda. • Notas Explicativas nºs 6f e 6g - Determinação da vida útil
dos ativos imobilizados e de propriedades para investimentos. • Nota Explicativa nº 20a -
Reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre a
probabilidade e magnitude das saídas de recursos. Mensuração do valor justo: Uma
série de políticas e divulgações contábeis da Associação requer a mensuração dos valores
justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. Questões significativas de
avaliação são reportadas para a Administração da Associação. Ao mensurar o valor justo
de um ativo ou um passivo, a Associação usa dados observáveis de mercado, tanto quan-
to possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma.
• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos
idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de
preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados
observáveis de mercado (inputs não observáveis). Informações adicionais sobre as premis-
sas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas na Nota Explicativa nÀ 28 -
Instrumentos financeiros. 6. Principais práticas contábeis: As práticas contábeis descri-
tas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Associação em to-
dos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Caixa e equivalen-
tes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, banco conta mo-
vimento e aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou menos a partir
da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no
valor e são utilizados na quitação das obrigações de curto prazo. b. Títulos e valores
mobiliários: Os títulos e valores mobiliários referem-se aos recursos aplicados em institui-
ções financeiras de primeira linha, estando tais recursos classificados fora do grupo de cai-
xa e equivalentes de caixa em função de não fazerem parte da gestão do dia a dia da
Associação. A Associação adota como prática contábil apresentar os títulos e os juros de
valores mobiliários nas atividades de investimentos nas demonstrações dos fluxos de caixa
por entender que é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros, estando tal
apresentação amparada nos parágrafos 33 ao 34A do CPC 3 - Demonstrações do Fluxo
de Caixa. c. Contas a receber: Representam, basicamente, as mensalidades emitidas,
porém não recebidas, além de acordos firmados com estudantes de mensalidades
vencidas. A provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída em
montante considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas
na realização das mensalidades, negociações a receber e outros ativos a receber.
d. Estoques: Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição ou do processo
de edição de livros e, quando aplicável, deduzidos de provisão para ajustá-los ao valor
líquido de realização, quando este for inferior. Periodicamente, a Administração realiza
análise do estoque e, quando identificados livros deteriorados ou edições descontinuadas
pelo mercado, o valor correspondente ao custo dos livros é reconhecido diretamente no
resultado. e. Depósitos judiciais: Existem situações em que a Associação questiona a
legitimidade de determinados passivos e ações movidas contra si. Por conta desses questi-
onamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em
questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação
do passivo, e são apresentados pelos valores originais no realizável a longo prazo. f. Imo-
bilizado: Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo
custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido de depreciação e amortização
acumulada, quando necessárias. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à
aquisição de um ativo e os custos com empréstimos capitalizados. O custo de ativos
construídos pela própria Associação inclui o custo de materiais e mão de obra direta,
quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição necessárias para que
esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração. Custos subse-
quentes: O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor
contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do
componente irão fluir para a Associação e que o seu custo pode ser medido de forma
confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado.
Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado con-
forme incorridos. Depreciação: A depreciação é calculada pelo método linear sobre o va-
lor depreciável, que é o custo de um ativo, ao longo de sua vida útil estimada. A deprecia-
ção é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis
estimadas de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis médias estimadas para
o exercício corrente e comparativo são as seguintes, por quantidade de anos:
Prédios e edificações ....................................................... 10 - 60 anos
Máquinas, equipamentos e instalações ......................... 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ............... 5 anos
Usina fotovoltaica ............................................................ 25 anos
Móveis e utensílios ........................................................... 10 anos
Veículos ............................................................................ 5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada en-
cerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança
de estimativas contábeis. g. Propriedade para investimento: Propriedade para investi-
mento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para valorização de
capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios ou serviços ou
para propósitos administrativos. A propriedade para investimento é mensurada e apresen-
tada pelo seu valor de custo de aquisição menos depreciação e qualquer provisão para
perda acumulada. A depreciação foi calculada pelo método linear, com base nas taxas
que variam de 20% a.a. (5 anos) a 1,67% a.a. (60 anos), de acordo a avaliação patrimo-
nial realizada para o respectivos imóveis. Ganhos e perdas na alienação de uma proprie-
dade para investimento (calculados pela diferença entre o valor líquido recebido na venda
e o valor contábil do item) são reconhecidos no resultado. Anualmente, a Associação
mensura o valor justo das propriedades para investimentos para fins de divulgação nas
demonstrações financeiras. h. Obrigações trabalhistas e sociais: Contemplam as provi-
sões trabalhistas decorrentes de férias e encargos que são constituídas com base na re-
muneração de cada funcionário e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço. i.
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a
empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como des-
pesas conforme o serviço relacionado seja prestado. j. Mensalidades recebidas anteci-
padamente: Como prática de nosso negócio e mercado de atuação, as matrículas do
ano letivo seguinte iniciam-se ao final do exercício social em curso. Consequentemente,
são reconhecidas como mensalidade recebida antecipadamente, no passivo circulante,
aquelas mensalidades de períodos subsequentes que são recebidas antecipadamente
pela Associação no exercício social em curso, e serão reconhecidas no resultado do exer-
cício de acordo com o regime de competência. k. Provisões: Uma provisão é reconheci-
da no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação legal ou constituí-
da como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as me-
lhores estimativas do risco envolvido. l. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: A
Associação, de acordo com o CPC 12 - Ajuste a valor presente, analisou suas contas de
ativos e passivos de curto e longo prazos, com relação a valores realizáveis no futuro, pra-
zos de liquidação, vencimento e possíveis taxas de desconto e verificou que, exceto pelo
valor de outras contas a pagar pela compra de imóvel (Nota Explicativa nÀ 18), qualquer
outro ajuste a valor presente seria irrelevante. m. Apuração do resultado contábil e re-
conhecimento das receitas: As receitas, os custos e as despesas das operações são
reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência. As práticas contá-
beis de reconhecimento de receita estão descritas na Nota Explicativa nÀ 23. n. Receitas
e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de
juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através
do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e
variação cambial sobre empréstimos e impostos parcelados. Custos de empréstimo que

continua...

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais          2020          2019
Superávit do exercício ................................................................ 30.993 14.575

Ajustes por:
Depreciação e amortização ......................................................... 35.442 34.853
Reversão de perdas por redução
  ao valor recuperável do ativo imobilizado ................................. - 149
Resultado na venda de ativos imobilizados
  e propriedades para investimentos ........................................... 297 297
Resultado na baixa de ativos intangíveis e imobilizado ............. 2.694 1.362
Reversão de perda para créditos liquidação duvidosa ............. 6.292 1.121
Atualização monetária dos depósitos judiciais ............................ (479) (1.299)
Provisão para obsolescência ....................................................... 11 82
Juros apropriados sobre títulos e valores mobiliários ................. (4.055) (12.752)
Ajuste a valor presente de compromissos a pagar .................... 1.517 8.826
Provisão para contingências ........................................................ (1.820) (803)

70.892 46.411
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais

Contas a receber ......................................................................... (11.187) (1.193)
Despesas antecipadas ................................................................ 1.843 (2.370)
Estoques ....................................................................................... (1.096) (735)
Outras contas a receber .............................................................. 3.319 6.003
Depósitos judiciais ......................................................................... 12.631 (1.700)

5.510 5
Aumento (redução) nos passivos em

Fornecedores ............................................................................... (8.258) 8.501
Obrigações tributárias e trabalhistas ........................................... (5.543) 1.860
Outras contas a pagar ................................................................. 9.704 5.663
Adiantamento de clientes ............................................................ (3.895) 5.412

(7.992) 21.436
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ..... 68.410 67.852
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aplicação de títulos e valores mobiliários ..................................... (197.347) (342.134)
Resgate de títulos e valores mobiliários ...................................... 258.496 352.477
Outras contas a receber partes relacionadas ............................ 51 (189)
Pagamento de compromissos a pagar por compra de imóveis . (33.619) (29.898)
Aquisição de ativo imobilizado e propriedades para investimentos (80.977) (189.832)

Caixa líquido das (utilizado nas) atividades de investimentos (53.396) (209.576)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos ........................................................... - 140.000
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos - 140.000
Demonstração do aumento (redução)
  do caixa e equivalentes de caixa ........................................... 15.014 (1.724)
No início do exercício ..................................................................... 94.863 96.587
No fim do exercício ......................................................................... 109.877 94.863
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa ......... 15.014 (1.724)
Transações que não afetam caixa

Adição de imobilizado com capitalização
  dos juros incorridos com empréstimos ....................................... 6.759 7.037

não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo
qualificável são reconhecidos no resultado através do método de juros efetivos. o. Instru-
mentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: As contas a receber
de clientes são reconhecidas inicialmente na data em que foram originadas. Todos os ou-
tros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Associação se
tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que
seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo)
ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescidos, para um item
não mensurado ao Valor Justo por meio do Resultado (VJR), os custos de transação que
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes
sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da
operação. (ii) Classificação e mensuração subsequente: No reconhecimento inicial,
um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao Valor Justo
por meio de Outros Resultados Abrangentes (VJORA) - Instrumento de dívida; ao VJORA
- Instrumento patrimonial; ou ao VJR. No exercício de 2020, a Associação não possuía
nenhum instrumento financeiro classificado como VJORA - Instrumento de dívida ou
VJORA - Instrumento patrimonial. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequen-
temente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Associação mude o modelo de negó-
cios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados
são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no
modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender a
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido
dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para rece-
ber fluxos de caixa contratuais. • Seus termos contratuais geram, em datas específicas,
fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor
principal em aberto. Os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo
amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros registrados pelo
VJR: Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido,
incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. Custo amortizado:
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o méto-
do de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita
de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qual-
quer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Os recebíveis
abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de alunos, bolsas restituíveis e
outros créditos provenientes de prestação de serviços. (iii) Passivos financeiros - Clas-
sificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros fo-
ram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro
é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado
como mantido para negociação. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensura-
dos ao valor justo, e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Ou-
tros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utili-
zando o método de juros efetivos. As despesas de juros são reconhecidas no resultado.
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. A
Associação tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, fornecedo-
res e outras contas a pagar. (iv) Desreconhecimento: A Associação desreconhece um
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou
quando a Associação transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Gru-

po nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularida-
de do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Associa-
ção desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. A Associação também desreconhece um passivo financeiro quando
os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmen-
te diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é
reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença
entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que
não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (v) Com-
pensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresen-
tado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Associação tenha atualmente
um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-
los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (vi)
Instrumentos financeiros derivativos: A Associação não possuía em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 nenhuma operação com instrumentos financeiros derivativos, incluindo
operações de hedge. p. Redução ao valor recuperável (impairment): Um ativo financei-
ro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apre-
sentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica
que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo e que aquele even-
to de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser
estimados de uma maneira confiável. Os ativos não financeiros têm o seu valor recuperável
testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Administração
da Associação não identificou nenhum indicativo que justificasse a constituição de uma provi-
são sobre seus ativos. q. Informações operacionais divulgadas: As divulgações das infor-
mações operacionais reportáveis apresentadas estão de acordo com a estrutura de gerenci-
amento e com as informações utilizadas pelos principais tomadores de decisão da Associa-
ção, cujo objetivo é segregar as operações assistenciais das não assistenciais. Dessa forma,
todos os itens alocados são referentes a atividades de negócio das quais podem-se obter
receitas e incorrer em despesas. 7. Novas normas e interpretações ainda não efetivas:
Uma série de novas normas será efetiva para exercícios iniciados após 1À de janeiro de
2021. A Associação não adotou essas normas na preparação destas demonstrações finan-
ceiras. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significa-
tivo nas demonstrações financeiras: • Contratos onerosos - Custos para cumprir um contrato
(alterações no CPC 25). • Reforma da taxa de juros de referência (alterações no CPC 48,
CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06). Não se espera que as seguintes normas novas e
alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Associação: -
Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração no CPC 06) - Imobilizado: recei-
tas antes do uso pretendido (alterações no CPC 27) - Referência à estrutura conceitual (al-
terações no CPC 15) - Classificação do passivo em circulante ou não circulante (alterações
no CPC 26). 8. Trabalho voluntário: Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002
(R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Associação valoriza as receitas com trabalhos
voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da Administração, sendo
mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Associa-
ção haveria de pagar caso contratasse esses serviços em mercado similar. As receitas com
trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício na rubrica de outras
despesas operacionais e em contrapartida em outras receitas operacionais também no re-
sultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2020, a Associação registrou o montante de
R$ 1.517 (R$ 1.480 em 2019), referente a trabalhos voluntários.

9. Informações operacionais divulgadas
Balanços patrimoniais por área de atuação 2020 2019
Ativo Assistência Demais Assistência Demais
Circulante         Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Caixa e equivalentes de caixa ................................... 109.877 99.784 141 9.952 94.863 85.768 62 9.033
Títulos e valores mobiliários ........................................ 141.705 67.911 - 73.794 198.799 80.706 - 118.093
Contas a receber ....................................................... 19.739 10.059 - 9.680 14.844 7.373 - 7.471
Estoque ....................................................................... 6.721 727 - 5.994 5.636 640 - 4.996
Outras contas a receber ............................................ 6.922 6.224 3 695 10.195 8.133 17 2.045
Despesas antecipadas .............................................. 2.491 1.679 - 812 4.334 3.067 1 1.266
Total do circulante ................................................... 287.455 186.384 144 100.927 328.671 185.687 80 142.904
Não circulante
Outras contas a receber - Partes relacionadas ........ 3.265 3.265 - - 3.316 3.316 - -
Depósito judicial .......................................................... 23.040 1.617 225 21.198 35.192 1.456 225 33.511
Outras contas a receber ............................................ 879 - - 879 925 - - 925
Investimentos .............................................................. 323 279 1 43 323 279 1 43
Propriedade para investimentos ................................ 964.911 - - 964.911 979.505 - - 979.505
Imobilizado .................................................................. 1.001.362 714.187 6.062 281.113 937.292 672.357 6.703 258.232
Intangível .................................................................... 338 120 2 216 511 177 7 327
Total do não circulante ............................................ 1.994.118 719.468 6.290 1.268.360 1.957.064 677.585 6.936 1.272.543
Total do ativo ............................................................. 2.281.573 905.852 6.434 1.369.287 2.285.735 863.272 7.016 1.415.447
Passivo 2020 2019

Assistência Demais Assistência Demais
Circulante         Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Fornecedores ............................................................. 10.257 7.629 1 2.627 19.023 13.626 24 5.373
Obrigações tributárias ................................................. 6.920 6.094 23 803 6.168 5.221 23 924
Obrigações trabalhistas e sociais ............................... 17.479 14.163 104 3.212 23.774 20.704 112 2.958
Outras contas a pagar ............................................... 50.138 45.195 - 4.943 38.718 34.991 2 3.725
Adiantamento de clientes ........................................... 25.717 22.256 - 3.461 29.612 25.745 - 3.867
Total do circulante ................................................... 110.511 95.337 128 15.046 117.295 100.287 161 16.847
Não circulante
Fornecedores ............................................................. 508 508 - - - - - -
Provisão para contingências ...................................... 3.282 1.914 - 1.368 5.102 1.848 - 3.254
Empréstimos ................................................................ 153.796 153.796 - - 147.037 147.037 - -
Outras contas a pagar ............................................... 3.026 74 - 2.952 36.845 33.747 - 3.098
Total do não circulante ............................................ 160.612 156.292 - 4.320 188.984 182.632 - 6.352
Patrimônio líquido
Patrimônio social .......................................................... 2.010.450 654.223 6.306 1.349.921 1.979.456 580.353 6.855 1.392.248
Total do patrimônio líquido ..................................... 2.010.450 654.223 6.306 1.349.921 1.979.456 580.353 6.855 1.392.248
Total do passivo e patrimônio líquido .................. 2.281.573 905.852 6.434 1.369.287 2.285.735 863.272 7.016 1.415.447
Demonstrações de resultados por área de atuação 2020 2019

Assistência Demais Assistência Demais
        Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades

Receita operacional líquida ................................... 367.235 291.642 117 75.476 376.545 294.294 17 82.234
Custos dos serviços prestados ............................ (309.364) (246.287) (2.151) (60.926) (327.331) (252.428) (2.383) (72.520)
Superávit (déficit) bruto ........................................... 57.871 45.355 (2.034) 14.550 49.214 41.866 (2.366) 9.714
Despesas operacionais e administrativas
Com vendas ................................................................ (13.589) (709) - (12.880) (13.961) (652) - (13.309)
Gerais e administrativas .............................................. (14.716) (7.285) (49) (7.382) (24.982) (10.289) (107) (14.586)
Outras despesas operacionais .................................. (6.769) (5.477) (90) (1.202) (12.656) (7.936) (194) (4.526)
Superávit (déficit) antes do resultado financeiro 22.796 31.884 (2.172) (6.914) (2.385) 22.990 (2.667) (22.707)
Resultado financeiro
Receitas financeiras ................................................... 12.879 7.438 6 5.435 26.901 18.081 19 8.801
Despesas financeiras ................................................. (4.683) (962) (2) (3.719) (9.941) (1.788) (135) (8.018)
Receita (despesas) financeira, líquida ................ 8.196 6.476 4 1.716 16.960 16.293 (116) 783
Superávit/(déficit) do exercício ............................. 30.993 38.360 (2.169) (5.198) 14.575 39.282 (2.783) (21.924)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

         2020          2019
Superávit do exercício ......................................... 30.993 14.575

Outros resultados abrangentes ........................... - -
Resultado abrangente total ................................. 30.993 14.575

Educação: Fundamentada em seus Estatutos Sociais, a Associação possui como objetivo
manter instituições de ensino que atuam em uma autêntica rede de promoção do conhe-
cimento, de formação integral e de inclusão social de seu corpo discente. Em 2020, a
ANEAS atendeu nas Unidades Educativas: Colégio Santo Inácio (Rio de Janeiro - RJ),
Colégio Anchieta (Nova Friburgo - RJ), Centro Educativo Padre Agostinho Castejón (Rio
de Janeiro - RJ), Colégio São Francisco Xavier (São Paulo - SP), Colégio São Luís (São
Paulo - SP), Colégio Loyola (Minas Gerais - MG), Colégio dos Jesuítas (Juiz de Fora - MG),
Escola Nhá Chica (Montes Claros - MG) e Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira
da Costa - ETE FMC (Santa Rita do Sapucaí - MG) no total de 13.338 alunos na educa-
ção básica, nos níveis da educação infantil e ensinos fundamental e médio, como também
nas modalidades da educação de jovens e adultos e educação profissional técnica. As-
sistência social: As ações ofertadas na área de assistência social visam a contribuir para
garantia de direitos e para que os sujeitos sejam protagonistas de sua história, capaz de
impulsionar as mudanças necessárias em nossa sociedade. Assim, na consecução de seus
objetivos institucionais e em caráter permanente, a ANEAS investe no trabalho em rede,
desenvolvendo em diversas regiões do País programas de assistência social compostos
por projetos, cujas ações estruturais e emergenciais se complementam, objetivando a
transformação da sociedade por meio da inserção e da promoção social da população em
situação de vulnerabilidade social. Em 2020, a ANEAS manteve dois serviços de assistên-
cia social diretos: Projeto Centro Santa Fé (São Paulo - SP) e Projeto Oficinas Culturais
Anchieta - OCA (Embu das Artes - SP), ambos localizados no Estado de São Paulo. Por
meio do Programa de Assessoramento Técnico e Financeiro, a ANEAS estabeleceu parce-
ria com a Fundação Fé e Alegria do Brasil, o que possibilitou atendimento a 3.230 (três
mil, duzentos e trinta) usuários em 12 Estados, sendo: São Paulo, Minas Gerais, Rio Gran-
de do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Tocantins, Roraima e Amazonas. Demais atividades: As receitas com demais atividades
referem-se, substancialmente, aos rendimentos das aplicações financeiras, dos títulos e
valores mobiliários e com arrendamento de terrenos e imóveis comerciais que são arrenda-
dos por terceiros para valorização de capital e em comodato e comércio decorrentes da
edição, da impressão e distribuição de livros, cujos resultados são monitorados e avaliados
de forma integrada. As receitas dessa atividade são revertidas para apoio das atividades
de educação e assistência social. As despesas desse segmento referem-se, basicamente,
aos gastos com pessoal administrativo, depreciação e demais gastos empenhados para

manutenção dos imóveis destinados a arrendamento.
10. Caixa e equivalentes de caixa       2020      2019
Caixa e bancos .............................................................................. 1.273 1.284
Aplicações financeiras (a) .............................................................. 108.604 93.579

109.877 94.863
(a) As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a certificados de depósitos
bancários, remuneradas a taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) com rendi-
mento entre 90% e 104% do CDI (90% a 107% do CDI em 2019), que são de alta
liquidez e podem ser prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa.
11.  Títulos e valores mobiliários         Remuneração       2020      2019
CDBs - Renda Fixa .............................. 90% a 107% do CDI 141.705 198.799
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários são utilizadas como
reserva financeira da Associação para manutenção de suas atividades, de forma que não
são utilizadas no fluxo usual do caixa da Associação.
12. Contas a receber       2020       2019
Contas a receber de alunos (a) ................................................... 21.020 16.953
Aluguéis a receber ......................................................................... 14.548 9.032
Contas a receber de vendas ....................................................... 2.741 2.459
Outras contas a receber ............................................................... 2.808 1.486
Subtotal .......................................................................................... 41.117 29.930
Provisão para perdas de crédito esperadas - Alunos ................. (14.024) (11.619)
Provisão para perdas de crédito esperadas - Aluguéis .............. (6.384) (2.449)
Provisão para perdas de crédito esperadas - Vendas ................ (970) (1.018)
Subtotal .......................................................................................... (21.378) (15.086)
Total ................................................................................................ 19.739 14.844
(b) O saldo de contas a receber de alunos representa mensalidades já emitidas, porém
não recebidas, e acordos firmados com estudantes de mensalidades vencidas. Provisão
para perda de crédito esperada: A Associação utiliza uma matriz de provisões para a
mensuração de perda de crédito esperada com o contas a receber de alunos, vendas e
aluguéis. As taxas de perdas são calculadas por meio de uso de „rolagem‰ com base na
probabilidade de um valor avançar por estágios sucessivos de inadimplemento até a baixa
completa. A tabela a seguir demonstra a exposição ao risco de crédito e perdas de crédito
esperadas para o contas a receber em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

2020 Alunos Aluguéis Vendas
                              Taxa média ponderada Saldo Provisão Saldo Provisão Saldo Provisão
                                  de perda estimada contábil perda  para de contábil para perda de contábil para perda de

Alunos Aluguéis  Vendas         bruto   crédito esperada          bruto crédito esperada        bruto  crédito esperada
A vencer ............................. 1,24% 2,75% 0,67% 3.538 (45) 7.698 (212) 1.779 (12)
Vencidos
De 01 a 30 dias ................... 18,13% 70,07% 33,33% 1.307 (237) 461 (323) 6 (2)
De 31 a 60 dias ................... 20,92% 73,95% - 980 (205) 476 (352) - -
De 61 a 90 dias ................... 26,38% 79,82% - 527 (139) 337 (269) - -
De 91 a 180 dias ................ 38,48% 85,41% - 1.289 (496) 973 (831) - -
De 181 a 360 dias .............. 75,70% 90,24% - 1.963 (1.486) 2.111 (1.905) - -
Acima de 361 dias ............... 100% 100% 100% 11.416 (11.416) 2.492 (2.492) 956 (956)
Total ..................................... 21.020 (14.024) 14.548 (6.384) 2.741 (970)
2019 Alunos Aluguéis Vendas

                              Taxa média ponderada Saldo Provisão Saldo Provisão Saldo Provisão
                                  de perda estimada contábil perda  para de contábil para perda de contábil para perda de

Alunos Aluguéis  Vendas         bruto   crédito esperada          bruto crédito esperada        bruto  crédito esperada
A vencer 0,69% 0,22% 2,32% 1.459 (10) 6.226 (14) 1.466 (34)
Vencidos
De 01 a 30 dias ................... 10,75% 63,21% 28,57% 1.246 (134) 443 (280) 7 (2)
De 31 a 60 dias ................... 14,01% 67,86% 33,33% 678 (95) 112 (76) 6 (2)
De 61 a 90 dias ................... 18,08% 72,67% - 531 (96) 161 (117) - -
De 91 a 180 dias ................ 27,99% 75,75% - 1.222 (342) 268 (203) - -
De 181 a 360 dias .............. 49,07% 85,91% - 1.718 (843) 447 (384) - -
Acima de 361 dias ............... 100,00% 100,00% 100,00% 10.099 (10.099) 1.375 (1.375) 980 (980)
Total ..................................... 16.953 (11.619) 9.032 (2.449) 2.459 (1.018)

A provisão para perda esperada constituída para cobrir eventuais perdas de contas a re-
ceber apresentou a seguinte movimentação:
Saldo em 1º de janeiro de 2019 ................................................................. (13.965)
Baixa de provisão ........................................................................................... 2.333
Complemento de provisão pelo critério econômico ...................................... (3.454)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ........................................................... (15.086)
Baixa de provisão ........................................................................................... 2.513
Complemento de provisão pelo critério econômico ...................................... (8.805)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ........................................................... (21.378)
13. Outras contas a receber       2020      2019
Adiantamentos diversos (a) ........................................................... 4.188 9.447
Outras contas a receber ............................................................... 3.613 1.673

7.801 11.120
Circulante ....................................................................................... 6.922 10.195
Não circulante ................................................................................ 879 925
(a) Referem-se, substancialmente, a saldo de adiantamento de férias a funcionários e adi-
antamentos a fornecedores. 14. Propriedade para investimento: As propriedades para
investimento da Associação são contabilizadas ao custo, conforme apresentado a seguir:

Transfe-
Transfe- rências
rências de utili- Saldo

  Saldo em entre dade em
31/12/2019 Adições Baixas rúbricas (Nota 15) 31/12/2020

Terrenos ................ 474.359 - (550) - 830 474.639
Prédios e
  edificações .......... 625.677 - (150) 1.474 1.523 628.524
Imobilizações em
  andamento ......... 1.474 - - (1.474) - -
Total custo ........... 1.101.510 - (700) - 2.353 1.103.163
Prédios e
  edificações .......... (122.005) (15.758) 108 - (597) (138.252)
Total
  depreciação ...... (122.005) (15.758) 108 - (597) (138.252)
Propriedade para
  investimento
    líquido .............. 979.505 (15.758) (592) - 1.756 964.911

Transfe- Transfe-
rências rências Saldo

  Saldo em entre de utili- em
31/12/2018 Adições Baixas rúbricas      dade 31/12/2019

Terrenos 392.363 - (804) - 82.800 474.359
Prédios e
  edificações 459.169 - (242) 511 166.239 625.677
Imobilizações em
  andamento 511 - - (511) 1.474 1.474
Total custo 852.043 - (1.046) - 250.513 1.101.510
Prédios e
  edificações (72.100) (10.692) 80 - (39.293) (122.005)
Total
  depreciação (72.100) (10.692) 80 - (39.293) (122.005)
Propriedade para
  investimento
   líquido 779.943 (10.692) (966) - 211.220 979.505
(a) As transferências de utilidades devem-se, substancialmente, ao imóvel da Rua
Assungui, nÀs 618 e 626, e local para eventos da Vila Manresa, em Indaiatuba. Proprieda-
des para investimento incluem os terrenos e imóveis comerciais que são arrendados para
terceiros, para valorização de capital e em comodato. O arrendamento tem um período
inicial não revogável de 30 meses com o valor anual do aluguel indexado a índices de
preços ao consumidor. Nenhum aluguel contingente é cobrado. Mensuração do valor
justo: Em 31 de dezembro de 2020, o valor justo de todas as propriedades para investi-
mentos foi mensurado em R$ 2.051.450 (R$ 1.888.070 em 2019). 15. Imobilizado: As
movimentações do custo e da depreciação do imobilizado nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 estão demonstradas nos quadros abaixo:

Transferências
entre Saldo

  Saldo em utilidades(a) em
Custo 31/12/2019 Adições Baixas            (nota 14) 31/12/2020
Terrenos ..................... 455.388 14.082 (1.465) (830) 467.175
Prédios e edificações . 354.988 - (942) (1.523) 352.523
Veículos ...................... 4.755 39 (186) - 4.608
Móveis e utensílios ..... 18.955 320 (751) - 18.524
Usina fotovoltaica ...... 7.323 - - - 7.323

Transferências
entre Saldo

  Saldo em utilidades(a) em
Custo 31/12/2019 Adições Baixas            (nota 14) 31/12/2020
Equipamentos e
  instalações ............... 42.859 7.119 (1.256) - 48.722
Imobilizações em
  andamento (a) ......... 174.804 66.176 (7) - 240.973
Total custo ................ 1.059.072 87.736 (4.607) (2.353) 1.139.848
Prédios e edificações . (80.511) (13.933) 341 597 (93.506)
Veículos ...................... (3.998) (283) 128 - (4.153)
Móveis e utensílios ..... (11.928) (1.330) 638 - (12.620)
Equipamentos e
  instalações ............... (25.343) (3.965) 1.101 - (28.207)
Total depreciação .... (121.780) (19.511) 2.208 597 (138.486)
Saldo líquido ............ 937.292 68.225 (2.399) (1.756) 1.001.362

Transfe- Transfe-
rências rências Saldo

  Saldo em entre ru- de utili- em
Custo 31/12/2018 Adições Baixas bricas (a)      dade 31/12/2019
Terrenos ................ 514.938 23.276 - (26) (82.800) 455.388
Prédios e
  edificações .......... 495.793 9.918 (237) 15.753 (166.239) 354.988
Veículos ................. 4.878 246 (369) - - 4.755
Móveis e utensílios 18.930 1.121 (1.096) - - 18.955
Usina fotovoltaica . 7.323 - - - - 7.323
Equipamentos e
  instalações .......... 39.348 3.918 (754) 347 - 42.859
Imobilizações em
  andamento (a) .... 34.374 158.275 (15) (16.356) (1.474) 174.804
Total custo ........... 1.115.584 196.754 (2.471) (282) (250.513) 1.059.072
Prédios e
  edificações .......... (101.523) (18.531) 250 - 39.293 (80.511)
Veículos ................. (3.998) (302) 302 - - (3.998)
Móveis e utensílios (11.256) (1.342) 670 - - (11.928)
Equipamentos e
  instalações .......... (22.150) (3.750) 557 - - (25.343)
Total depreciação (138.927) (23.925) 1.779 - 39.293 (121.780)
Provisão para perdas (133) (149) - 282 - -
Saldo líquido ....... 976.524 172.680 (692) - (211.220) 937.292
(a) Referem-se, substancialmente, à obra em andamento pela construção da nova sede
do Colégio São Luís, conforme anunciado em 24 de março de 2018. A conclusão dessa
obra e a inauguração do colégio ocorrerá em 2021, pois em 2020 o imóvel não foi utiliza-
do pelos alunos, tendo aulas remotamente por conta da pandemia da COVID-19.
16. Empréstimos
Instituição financeira         Natureza          Taxa de juros       2020       2019
Banco Bradesco S.A. ..... Capital de giro 1,7661% a.a. + CDI 153.796 147.037
Passivo circulante ........... - -
Passivo não circulante ... 153.796 147.037
A captação desse empréstimo visa à geração de capital de giro para que a Associação
possa gerir os custos da construção da nova Sede do Colégio São Luis (Nota Explicativa
nÀ 15a). Esse contrato possui período de carência de 36 meses, de modo que os paga-
mentos de principal e juros se iniciarão em março de 2022, com término previsto para janeiro
de 2034. A movimentação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada a seguir:
Instituição    Modalidade       2019 Captações Encargos       2020
Bradesco ............... Capital de giro 147.037 - 6.759 153.796
16.1. Composição das parcelas de longo prazo
Instituição financeira

   2020    2021    2022    2023    2024    2025 2026 a 2033       Total
Banco
  Bradesco S.A. - - 14.275 15.046 15.046 15.046 94.383 153.796
16.2. Garantias: As principais garantias oferecidas para pagamento dos empréstimos cita-
dos anteriormente são: (a) Cessão fiduciária de direitos creditórios, oriundos de aluguéis
de imóveis. (b) Alienação fiduciária de bens imóveis com valor mínimo mensal de R$ 4.500.
Não há cláusulas restritivas (covenants) para esse contrato de empréstimo.
17. Obrigações trabalhistas e sociais        2020       2019
Provisão para férias ....................................................................... 10.544 14.917
Salários a pagar ............................................................................. 5.313 6.854
FGTS a recolher ............................................................................. 1.530 1.604
Outros ............................................................................................. 92 399

17.479 23.774
18. Outras contas a pagar       2020       2019
Imóveis a pagar (a) ........................................................................ 44.402 67.717
Ajuste a valor presente sobre imóveis a pagar ............................ (386) (2.984)
Receita diferida .............................................................................. 3.171 3.320
Outras contas a pagar .................................................................. 5.977 7.510

53.164 75.563
Circulante ....................................................................................... 50.138 38.718
Não circulante ................................................................................ 3.026 36.845
(a) O saldo de imóveis a pagar nas demonstrações financeiras refere-se, substancialmen-
te, à aquisição de terreno situado na Avenida Doutor Dante Pazzanese, nÀ 295,
Ibirapuera - SP, o qual será a sede do Colégio São Luis. Em garantia da dívida reconheci-
da e confessada, foi oferecido o próprio ativo. As parcelas a pagar dos imóveis têm o se-
guinte cronograma de pagamento:

Contas a pagar       AVP
2021 .................................................................................... 44.402 (386)
Total ..................................................................................... 44.402 (386)
19 Adiantamento de clientes       2020       2019
Mensalidades antecipadas ................................................ 21.963 23.071
Venda de livros e revistas ................................................... 3.069 3.334
Aluguéis antecipados ......................................................... 294 2.672
Outras receitas antecipadas .............................................. 391 535

25.717 29.612
O saldo de adiantamento de clientes nas demonstrações financeiras refere-se, subs-
tancialmente, às matrículas e mensalidades, aluguéis antecipados e venda de livros
e revistas de trabalhos gráficos, recebidas antecipadamente, que serão reconheci-
das ao resultado do exercício de acordo com o regime de competência. 20. Provi-
são para contingências e depósitos judiciais: a. Provisão para contingências:
A Associação é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e fiscais, e está dis-
cutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais,
quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as
eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela
Administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos. Para co-
bertura das perdas consideradas como prováveis, foram constituídas provisões nos
montantes indicados a seguir:

      2020       2019
Trabalhista ........................................................................... 3.064 4.862
Cíveis ................................................................................... 218 240
Total de contingências .................................................... 3.282 5.102
Movimentação dos processos no exercício

Saldo em Saldo em
31/12/2019 Adição Reversão  31/12/2020

Trabalhista ............................. 4.862 879 (2.677) 3.064
Cíveis ..................................... 240 79 (101) 218
Total ...................................... 5.102 958 (2.778) 3.282
Além dos processos demonstrados acima, existem outros processos classificados
pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível, que totalizam R$ 2.712
(R$ 4.248 em 2019), para os quais nenhuma provisão foi constituída tendo em
vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabiliza-
ção. b. Depósitos judiciais: Estão registrados nesta conta os depósitos judiciais
fiscais, atualizados pelos índices oficiais até a data do balanço, sendo esta a sua
movimentação e composição:

31/12/2019 Adições  Baixas Atualização 31/12/2020
PIS sobre folha de
  pagamento (i) ..... 27.310 - (13.167) 376 14.519
Trabalhistas ........... 1.816 5 (61) 16 1.776
ICMS - Depósitos .. 26 - - - 26
Outros .................... 6.040 636 (44) 87 6.719

35.192 641 (13.272) 479 23.040
As principais naturezas podem ser resumidas a seguir: (i) PIS sobre folha de paga-
mento - A Associação possui processo judicial para reconhecer o seu direito líquido
e certo à imunidade prevista no art. 195, parágrafo 7À da Constituição Federal,
afastando a inconstitucional exigência do recolhimento da contribuição ao PIS, tal
como atualmente previsto na Medida Provisória nÀ 2158-35/01, de 24 de agosto
de 2001. Os valores questionados foram depositados em juízo até março de
2019. Em 2020, foi solicitado pelo Departamento Jurídico o levantamento de valo-
res dos depósitos judiciais das contas 4117.635.01100057-9 e
4117.635.01100372-1 relacionados ao processo do PIS, onde foi proferida deci-
são com êxito da solicitação, ficando apenas o saldo na conta de depósito
0625.635.29005160-5 que ainda aguarda trâmites jurídicos para o levantamento
do restante do valor depositado em juízo.
21. Partes relacionadas: a. Saldos com partes relacionadas
Saldos       2020      2019
Ativo circulante
Contas a receber de vendas (nota 12) ....................................... 10 -
Ativo não circulante
Empréstimos - Partes relacionadas:
Associação Jesuíta de Educação
  e Assistência Social - AJEAS (a) .................................................. 3.265 3.304
Companhia de Jesus - Jesuítas ................................................... - 6
Outras partes relacionadas ........................................................... - 6

3.265 3.316
(a) Os saldos entre partes relacionadas ao longo prazo, referem-se a transações
efetuadas entre as entidades durante o período em que as filiais educacionais Colégio
Loyola, Colégio dos Jesuítas e Edições Loyola estavam sob o controle da AJEAS e a data
para transferência dos saldos à Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social -
ANEAS está em fase de definição.

CNPJ nº 33.544.370/0001-49
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...continuação

b. Transações com partes relacionadas: Resumo das receitas, custos e despesas
operacionais com partes relacionadas
Natureza das transações       2020       2019         Nota explicativa
(i) Despesas com convênios
Despesas com convênios - AJEAS (a) (3.799) (11.313) Despesas

administrativas
e gerais (nota 24)

Despesas com convênios - ASAV (b) (5.946) (4.314) Despesas
administrativas

e gerais (nota 24)
Despesas com convênios
  - Companhia de Jesus (c) (3.305) (3.195) Despesas

administrativas
e gerais (nota 24)

(ii) Processamento de dados (2.577) (519) Despesas
administrativas

e gerais (nota 24)
(iii) Reembolso -
  Rede Jesuíta de Ensino Básico 1.134 - Outras despesas

operacionais (nota 24)
(iv) Doação de imobilizado (590) - Outras despesas

operacionais (nota 24)
Receitas com vendas de livros 142 4 Receita operacional

(nota 23)
(v) Despesas com serviços compartilhados (81) (102) Despesas

administrativas
e gerais (nota 24)

Custos de venda de livros (71) (3) Custo dos serviços
prestados (nota 24)

Reembolsos de despesas com patrimônio (42) - Despesas
administrativas

e gerais (nota 24)
Outras transações de reembolso 532 (383) Despesas

administrativas
e gerais (nota 24)

(14.604) (19.825)
A seguir, detalhamos as principais operações com as partes relacionadas constantes nas
composições acima: (i) Despesas com convênios: (a) Despesas com convênios: O
objetivo deste convênio é realizar atividades de formação política cidadã, oferecendo es-
paços de diáloletra gos que tratam de temas atuais, contribuindo para a formação de vi-
são crítica da realidade brasileira, incentivar iniciativas apostólicas nas áreas espiritual, soci-
al e cultural, promover formação acadêmica dos estudantes que ingressarem no ano letivo
da Faculdade Jesuíta, sustentabilidade acadêmica e física e acolher as necessidades dos
Jesuítas em quaisquer Comunidade de Saúde e Bem-Estar. (b) Despesas com convêni-
os: O objetivo deste convênio é a conjunção de esforços para, em união, oferecer a ter-
ceiros de vida consagrada os serviços de assistência em casa de repouso para idosos,
com fornecimento das dependências físicas e infraestrutura necessária, destinadas a do-
micílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 70 anos ou, em estado de
vulnerabilidade que justifique sua estadia, com ou sem vínculo familiar, em condições de
liberdade, dignidade e cidadania, em conformidade com o que estabelece a Lei nÀ
10.741, de 1À de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. (c) Despesas com convênios:
O objetivo desse convênio é a formação política cidadã, oferecendo espaços de diálogos
que tratam de temas atuais, contribuindo para a formação de visão crítica da realidade
brasileira, desenvolvimento de metodologia de educação popular na Escola Municipal
João Paulo II, contribuição na formação das crianças a partir das vivências e cotidiano,
iniciativas focadas em temáticas comuns ligadas a promoção da justiça socioambiental da
Rede Jesuíta no País, missão indigenista da província de Manaus, beneficiando todos os
povos indígenas dos Estados em que os missionários jesuítas e não jesuíta atuem, defe-
sa e prevenção do meio ambiente e serviço de atendimento a migrantes e refugiados. (ii)
Processamento de dados: Refere-se substancialmente as despesas com a parte relacio-
nada Associação Antônio Vieira pelos reembolso dos serviços prestados à Associação nas
áreas de sistemas de informática e serviços de transmissão de dados. (iii) Reembolso -
Rede Jesuíta de Ensino Básico: Refere-se substancialmente ao repasse recebido da
parte relacionada Associação Antônio Vieira para apoio à Rede Jesuíta de Educação Bá-
sica. (iv) Doação de imobilizado: Refere-se a doação de bens - imobilizado em desuso
no Colégio São Luis para a parte relacionada Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 
FAJE. (v) Despesas com serviços compartilhados: As atividades administrativas de de-
terminadas entidades dos núcleos apostólicos e Companhia de Jesus - como departa-
mento financeiro, contábil, recursos humanos, entre outras são efetuadas e a despesa
incorrida na Associação ou outra parte relacionada, são posteriormente rateadas. c. Re-
muneração do pessoal-chave da Administração: Os diretores da Associação com-
põem o quadro de pessoal-chave de sua Administração e não recebem remuneração
pela prestação de seus serviços, conforme a sua previsão estatutária. 22. Patrimônio lí-
quido: Patrimônio social: Conforme estatuto social, a Associação deve aplicar integral-
mente seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, não podendo, como
consequência, distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de
lucro ou de participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é inte-
gralmente incorporado ao patrimônio social. No caso de extinção da Associação, seu
patrimônio, por vontade expressa da instituidora, será incorporado ao da Companhia de
Jesus. Ajuste de avaliação patrimonial (reavaliação de bens): O ajuste de avaliação
patrimonial foi constituído em decorrência da atribuição do deemed cost no momento da
aplicação pela primeira vez das normas da CPC, da rubrica de imóveis do ativo imobilizado,
com base em laudo de avaliação elaborado por consultoria especializada. O ajuste de
avaliação patrimonial está sendo realizado por depreciação ou baixa dos bens reavaliados
contra o superávit acumulado. Não foram constituídos o imposto de renda e a contribui-
ção social diferidos em decorrência de a Associação possuir imunidade tributária.
23. Receita operacional       2020       2019
Receitas de ensino ........................................................................ 359.355 338.228
Receitas patrimoniais ..................................................................... 70.528 68.736
Receitas com vendas .................................................................... 18.495 19.461
Receitas com contribuições ........................................................... 1.053 6.136
Receitas com trabalhos voluntários .............................................. 1.517 1.480
Receitas com subvenções públicas e privadas ............................ 121 171
Outros receitas ............................................................................... 4.057 10.926

455.126 445.138
Cancelamentos e devoluções ...................................................... (415) (303)
Bolsas institucionais (a) .................................................................. (51.246) (21.077)
Bolsas Cebas (Nota 26) ................................................................ (36.230) (47.213)

(87.891) (68.593)
367.235 376.545

(a) Esse aumento se deve por conta da pandemia da COVID-19, em que houve a con-
cessão de descontos e bolsas aos alunos para que fosse possível que as famílias conti-
nuassem com seus filhos em nossos colégios, sendo concedido R$ 51.246 de descontos
em 2020 (R$ 21.077 em 2019), 243% a mais de descontos ofertados de 2019 para 2020.
Tipo de Natureza e época do cumprimento Reconhecimento
produto das obrigações de desempenho, da receita conforme

incluindo condições de pagamento o CPC47
significativas

Prestação A Associação obtém o controle das receitas A receita é reconhecida
 de serviços com mensalidades de ensino no momento na extensão em que for
  educacionais da prestação de serviço. provável que benefícios

   econômicos futuros
Uma receita não é reconhecida se serão gerados para a
há uma incerteza significativa na Associação e quando
sua realização. puder ser mensurada

de forma confiável. O
preço das mensalidades
é individual por cursos,
determinado com base
nos preços de tabela em
que a Associação vende
serviços em transações
separadas.

As receitas são registradas no mês As receitas com
em que os serviços são prestados, contribuições  dos
líquidas de devoluções e alunos (mensalidades)
descontos comerciais. são apuradas em

conformidade com o
regime de competência
dos exercícios, levando-se
em consideração os
períodos de referência,
conforme os serviços
são prestados.

Tipo de Natureza e época do cumprimento Reconhecimento
produto das obrigações de desempenho, da receita conforme

incluindo condições de pagamento o CPC47
significativas

As mensalidades
recebidas
antecipadamente são
reconhecidas como
adiantamento de
clientes, no passivo
circulante, e que serão
reconhecidas no
resultado do exercício
de acordo com o regime
de competência.

Patrimoniais Os valores relacionados aos arrendamentos A receita é reconhecida
mercantis operacionais referem-se, no resultado pelo método
substancialmente, aos recebimentos linear pelo prazo de
de aluguéis,  que possuem prazos arrendamento contratado.
contratuais de período inicial não revogável
de 30 meses com o valor anual do aluguel
indexado a índices de preços ao consumidor.

Vendas de O cliente obtêm o controle dos produtos A receita é reconhecida
 mercadorias quando tais produtos são despachados quando as mercadorias

do depósito da Associação. As faturas são são despachadas do
emitidas e a receita é reconhecida depósito da Associação
nesse momento.

24. Despesa por natureza
Despesas por função       2020       2019
Custos dos serviços prestados ..................................................... (309.364) (327.331)
Despesas com vendas .................................................................. (13.589) (13.961)
Despesas gerais e administrativas ................................................ (14.716) (24.982)
Outras despesas operacionais ..................................................... (6.769) (12.656)

(344.438) (378.930)
Despesas por natureza
Despesas com pessoal ................................................................. (212.705) (220.012)
Depreciação e amortização .......................................................... (34.938) (34.091)
Despesas com serviços ................................................................. (22.285) (38.265)
Despesas assistenciais (Notas 26 e 21b) .................................... (18.090) (24.716)
Despesas com materiais ................................................................ (14.884) (16.402)
Custos sobre vendas .................................................................... (12.802) (13.122)
Despesas com patrimônio e utilidades ......................................... (10.245) (12.750)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa ............................. (6.292) (1.121)
Serviços básicos ............................................................................. (6.185) (8.423)
Despesas com viagens ................................................................. (1.712) (4.189)
Despesas com propaganda e marketing ..................................... (776) (755)
Trabalhos voluntários ..................................................................... (1.517) (1.480)
Provisão para obsolescência ......................................................... (11) (82)
Subvenções públicas ou privadas ................................................ (66) (171)
Provisão para contingência ........................................................... 1.820 803
Outras despesas ........................................................................... (3.750) (4.156)

(344.438) (378.930)
25. Resultado financeiro       2020       2019
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras ................................................ 6.901 18.359
Outras receitas financeiras ............................................................ 5.978 8.542

12.879 26.901
Despesas financeiras
Descontos concedidos .................................................................. (2.141) (732)
Ajuste a valor presente ................................................................. (1.517) (8.826)
Outras despesas financeiras ......................................................... (1.026) (383)

(4.683) (9.941)
8.196 16.960

26 Benefícios sociais ofertados por meio da concessão de bolsas de estudo, Be-
nefícios Tipo 1 e Tipo 2 ao aluno bolsista e ações socioassistenciais com base nas
Leis nºs 12.101/2009 e 12.868/2013, regulamentadas pelo Decreto nº 8.742/1993 e
Portaria Normativa MEC nº 15/2017: Desde sua fundação em agosto de 1900, a
ANEAS valoriza os conceitos de cidadania, ética e solidariedade e cumpre sua Missão de-
dicando-se para que as ações por ela desenvolvidas sejam respostas efetivas às deman-
das sociais. Em cumprimento à sua Missão e em consonância com a legislação vigente, a
ANEAS possui como área preponente a Educação, a qual presta serviços em conformida-
de com a Lei nÀ 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional e tem por premissa que a educação é elemento constitutivo do ser
humano e, portanto, deve estar presente desde o momento em que ele nasce, como
meio e condição de formação, desenvolvimento, integração social e realização pessoal. A
ANEAS também ofertou em 2020 ações socioassistenciais na área da Assistência Social,
visando a contribuir para garantia de direitos e para que os sujeitos sejam protagonistas
de sua história. As ações foram desenvolvidas por meio de serviços, programas e projetos,
os quais proporcionaram aos usuários atendidos: acolhimento, convivência e socialização
de famílias e indivíduos de acordo com a identificação da situação de vulnerabilidade
apresentada. a. Educação: A ANEAS desenvolveu suas atividades de Educação e Assis-
tência Social por meio de suas unidades mantidas que estão concentradas nos Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, conforme descritas abaixo:
Minas Gerais
Escola Nhá Chica
Colégio dos Jesuítas
Colégio Loyola
Escola Técnica de Eletrônica - ETE FMC
Rio de Janeiro
Centro Educativo Padre Agostinho Castejón
Colégio Anchieta
Colégio Santo Inácio
São Paulo
Centro Santa Fé
Colégio São Francisco Xavier
Colégio São Luís
Mantenedora
Oficinas Culturais Anchieta - OCA
Na área de educação, implantou diretrizes que são seguidas em todas as unidades
educativas, buscando integração no modo de proceder das obras, de forma a garantir o
acesso, a permanência e a conclusão escolar do aluno bolsista, afirmando os princípios,
diretrizes e objetivos da Missão Jesuíta. Essas políticas visam à excelência no acolhimento
do aluno voltada ao sucesso acadêmico. A aferição das condições socioeconômicas das
famílias dos alunos bolsistas para o ensino básico, no processo de concessão de bolsas
de estudo e de benefícios complementares, busca a competência técnica e o cumprimen-
to das legislações vigentes, e para tal constituiu-se equipe provida de assistente social em
cada unidade educacional. No exercício de 2020, a ANEAS prestou serviços na Educação
Básica nos três níveis de ensino: Ensinos Infantil, Fundamental e Médio e também nas
modalidades da Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional Técnica. Em con-
formidade com o art. 13 da Lei nÀ 12.101/2009 e suas modificações com a Lei nÀ 12.868/
2013, como também seu Decreto Regulamentador nÀ 8.242/2014 e Portaria Normativa
MEC n  15/2017, concedeu bolsas de estudo e benefícios Tipo 1 e Tipo 2 a alunos que
comprovaram perfil socioeconômico de acordo com as regras da legislação vigente: (i) Bol-
sas de Estudo - Concessão de bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) a alu-
nos com perfil socioeconômico estabelecido na Lei nÀ 12.101/09 e suas modificações com
a Lei nÀ 12.868/2013, Decreto Regulamentador nÀ 8.242/2014 atendendo também às
padronizações previstas na Portaria Normativa MEC nÀ 15/2017 para Educação Básica. (ii)
Benefícios Tipo 1 e Tipo 2 - Foram ofertados benefícios Tipos 1 e 2 a alunos beneficia-
dos com bolsas de estudo integral, objetivando a permanência do estudante na Unidade
Educativa, conforme Lei nÀ 12.101/2009 e suas modificações na Lei nÀ 12.868/2013 e
Decreto Regulamentador nÀ 8.242/2014, atendendo também às padronizações previstas
na Portaria Normativa MEC nÀ 15/2017. Conforme determina a Lei nÀ 12.101/2009, art.
13 e incisos, a ANEAS demonstra no quadro a seguir a oferta das bolsas de estudo com
o quantitativo de alunos beneficiados, na relação de 1 (uma) bolsa de estudo integral para
cada 5 (cinco) alunos pagantes, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Quadro da distribuição das bolsas de estudo - Quantitativo de alunos em 31 de de-
zembro de 2020 - Educação Básica
Educação básica      Em quantidade
1 - Alunos-base .................................................................................... 13.338
2 - Alunos pagantes ............................................................................. 10.638
3 - Necessidade: 1/5 ............................................................................ 2.127
(+) Bolsas de estudo integrais ............................................................... 1.619
(+) Bolsas de estudo integrais e com deficiência (1,2) ......................... 8
(+) Bolsas de estudo integrais e em tempo integral (1,4) .................... 369

     Em quantidade
(+) Bolsas de estudo parciais de 50% ................................................... 163
4 - (=) Total de bolsas de estudo ........................................................ 2.226
5 - (+) Benefícios complementares (conversão) ............................ 70
6 - (=) Diferença de bolsas de estudo a maior ............................... 169
Conforme quadro acima, na Educação Básica, a ANEAS beneficiou alunos com bolsas de
estudo, na seguinte proporção: 1.619 alunos com bolsas de estudo integrais, 8 alunos
com bolsas de estudo integrais e com deficiência, 369 alunos com bolsas de estudo inte-
grais em tempo integral e, ainda, bolsas de estudo parciais para 163 alunos. A distribuição
dos benefícios Tipo 1 e Tipo 2, prevista na Portaria Normativa MEC nÀ 15, de 11 de agos-
to de 2017, converteu o montante de R$ 1.362.749 (um milhão, trezentos e sessenta e
dois mil, setecentos e quarenta e nove reais) em 70 bolsas de estudo integrais. Na rela-
ção com o mínimo devido (1 bolsa de estudo para cada 5 alunos pagantes), foram conce-
didas 169 (cento e sessenta e nove) bolsas de estudo acima do mínimo devido para o
cumprimento da Lei nÀ 12.101/2009. A ANEAS apresenta no quadro a seguir a distribui-
ção das gratuidades em bolsas de estudo e benefícios Tipo 1 e Tipo 2:
Apuração das gratuidades concedidas Em milhares de R$
Valor das bolsas de estudo integrais .................................................... 32.984
(+) Valor das bolsas de estudo parciais ................................................ 1.879
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - Transporte ..... 171
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - Uniforme ........ 73
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - Material didático 725
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - Alimentação ... 234
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - Outros ............ 164
(=) Total da gratuidade concedida ..................................................... 36.230
A ANEAS ofertou em 2020 o valor de R$ 36.230 em gratuidade, por meio da concessão
de bolsas de estudo e benefícios Tipo 1 e Tipo 2 aos alunos bolsistas integrais. Em rela-
ção ao Certificado Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da ANEAS, o mesmo foi de-
ferido por meio da Portaria nÀ 701, de 18 de novembro de 2014. Conforme determinação
do art. 40 da Lei nÀ 12.101/2009 e suas modificações com a nÀ 12.868/2013, como tam-
bém seu Decreto Regulamentador nÀ 8.242/2014. Em consonância com a legislação vi-
gente, a ANEAS procedeu à entrega da documentação em meio físico, para renovação
do próximo triênio 2014 a 2017, com o Ministério da Educação (MEC) em 1À de dezembro
de 2014, sob processo nÀ 23000.013794/2014-81, o qual se encontra aguardando aná-
lise, SEI/MEC 0608107 emitida em 27 de março de 2017, e procedeu novamente, confor-
me obrigação legal, à entrega da documentação em meio físico, com o MEC para renova-
ção MEC/SERES, triênio 2018 a 2020, protocolo emitido em 11 de dezembro de 2017 -
Processo nÀ 23000.047949/2017-25, prestou contas do ano de 2018, protocolo em 29
de abril de 2019, o qual se encontra aguardando análise conforme SEI/MEC 1742018
emitida em 7 de outubro de 2019 - Processo nÀ 23000.028383/2019-02; procedeu nova-
mente às obrigações legais da entrega em meio físico do processo de prestação de con-
tas ano de 2019 conforme SEI//MEC 23000.006006/2021-29 e renovação do triênio
2021 a 2023, conforme SEI/MEC 23000.032305/2020-38, aguardando análise. As uni-
dades educacionais mantêm seu cadastro atualizado no EDUCACENSO (Dados do Cen-
so Escolar da Educação Básica). A ANEAS procedeu, a fim de cumprir com o Despacho nÀ
20, de 27 de abril de 2018 (D.O.U. de 30 de abril de 2018), prorrogado pelo Despacho
nÀ 85, de 29 de novembro de 2018 (D.O.U. 30 de novembro de 2018), ao
cadastramento de usuário e inserção, no módulo de monitoramento do SisCebas - Educa-
ção. Contudo o Despacho nÀ 10, de 26 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial
da União de 27 de fevereiro de 2019, Seção 1, pág. 27, suspendeu ao Despacho nÀ 20/
2018, devido à manutenção do Sistema. b. Assistência social: A ANEAS desenvolveu
suas atividades na área da assistência social em conformidade com a Política Nacional de
Assistência Social (PNAS/2014), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993), Norma
Operacional Básica (NOB-SUAS/2005), Norma Operacional Básica em RH (NOB-SUAS-RH/
2006), Resolução CNAS nÀ 109/2014 (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais);
Resolução nÀ 14/2014 do CNAS (Parâmetros Nacionais para a inscrição das entidades e
organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas e projetos) e Reso-
lução nÀ 27/2011 do CNAS (Caracteriza as Ações de Assessoramento e Defesa e Garan-
tia de Direitos no âmbito da Assistência Social). O trabalho realizado teve como objetivo
otimizar as relações sociais estabelecidas, de forma a garantir que cada indivíduo seja vis-
to como sujeito de direitos e protagonista de sua história. Desenvolveu serviços, progra-
mas e projetos que proporcionaram às comunidades locais o acolhimento, convivência e
socialização de famílias e indivíduos de acordo com a identificação da situação de
vulnerabilidade apresentada. Os serviços, programas e projetos estão organizados nos
seguimentos abaixo: (i) Serviço de Atendimento - Proteção Social Básica - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O Serviço de Atendimento foi realizado em
2020 em 2 (duas) Unidades Diretas no Estado de São Paulo.

Usuários Realizado
Unidades diretas atendidos (Em
proteção social básica    . Nome do serviço           .         (2020) milhares R$)
Centro Santa Fé Resgatando a história, fortalecendo
CNPJ 33.544.370/0039-11 vínculos e construindo cidadania 98 1.297
Oficinas Culturais
Anchieta (OCA)
CNPJ 33.544.370/0006-53 Projeto OCA 123 991

221 2.288
Usuários Realizado

Unidades diretas atendidos (Em
proteção social básica    . Nome do serviço           .         (2019) milhares R$)
Centro Santa Fé Resgatando a história,

fortalecendo vínculos e
CNPJ 33.544.370/0039-11 construindo cidadania 95 1.565
OCA
CNPJ 33.544.370/0006-53 Projeto OCA 159 1.101

254 2.666
(ii) Serviço de Assessoramento Técnico/Financeiro - O Programa de Assessoramento
Técnico e Financeiro foi desenvolvido e monitorado diretamente pela ANEAS, por meio
dos seguintes procedimentos: abertura de edital, análise e revisão dos serviços apresen-
tados e formalização da parceria, por meio de Instrumento de Parceria. Após, iniciamos o
acompanhamento bimestral norteado pela Política Institucional. A Fundação Fé e Alegria
do Brasil foi a entidade parceira no desenvolvimento desse programa em 2020, sendo ela
devidamente certificada (CEBAS) e suas mantidas inscritas no Conselho Municipal de Assis-
tência Social e demais conselhos pertinentes, conforme quadro abaixo:

Realizado
Assessoramento Usuários (Em
técnico e financeiro atendidos milhares
Instituição  Parceira Nome do projeto                                     .       (2020)           R$)
Fundação Fé e Fortalecendo vínculos na Missão de Fé e
Alegria/Sede Alegria e Assessoria Técnica aos Centros
Nacional Sociais em 12 Estados brasileiros: São

Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo,
Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Tocantins, Paraíba, Rio
Grande do Sul, Roraima e Amazonas. 3.230 4.975

Abrangência Territorial - Serviços Diretos e Projetos Sociais Apoiados

(iii) A Entidade também aplicou suas rendas em outras instituições sem fins lucrativos com
o intuito de difundir a promoção de ética e fé cristã propugnadas pela Companhia de Je-
sus. As atividades e Projetos atendem aos fins institucionais da ANEAS. Seguem os valores
investidos:
Partes relacionadas       2020       2019
Fundação Fé e Alegria (Nota 26) ................................................ 4.975 5.811
AJEAS - Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social (a) 3.799 11.313
Companhia de Jesus (b) ............................................................... 5.946 4.314
ASAV - Associação Antonio Vieira (c) ............................................ 3.305 3.195
CEAS - Centro de Estudos de Ação Social .................................. 50 54
Associação Feminina Prev. Combate ao Câncer ......................... - 29
Outros assistenciais ........................................................................ 15 -

18.090 24.716

27. Certificados, imunidades, isenções e renúncia fiscal: Certificados, imunidades
e isenções: A Associação possui imunidade de impostos sobre o patrimônio, renda e ser-
viços prestados, com base no art. 150 da Constituição Federal. Destacamos também o
seguinte: Contribuição Patronal ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) - A ANEAS,
entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade
nas áreas educacional, assistencial, cultural e religiosa, reconhecida de utilidade pública, é
detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS/MEC) na
área de Educação - Processo nÀ 71000.115008/2009-64, com validade até 31 de dezem-
bro de 2014, conforme Portaria 701 do MEC - SERES de 18 de novembro de 2014, Pro-
tocolo de Renovação MEC/SERES/SIDOC emitido em 1À de dezembro de 2014, Processo
nÀ 23000.013794/2014-81, o qual se encontra aguardando análise, conforme SEI/MEC
0608107 emitida em 27 de março de 2017, e procedeu novamente, conforme obrigação
legal, à entrega da documentação em meio físico no MEC para renovação MEC/SERES,
triênio 2018 a 2020, protocolo emitido em 11 de dezembro de 2017 - Processo nÀ
23000.047949|2017-25, prestou contas do ano de 2018, protocolo em 29 de abril de
2019, o qual se encontra aguardando análise, SEI/MEC 1742018 emitida em 7 de outu-
bro de 2019 - Processo nÀ 23000.028383/2019-02. Conforme estabelecido pela Lei nÀ
12.101 - art. 24À, § 2o “A certificação da entidade permanecerá válida até a data da deci-
são sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado”. Isenções
previdenciárias usufruídas: Para atender aos requisitos da legislação pertinente e em
atendimento à ITG 2002 (R1) - entidades sem finalidade de lucros, a Associação registra
em contas de compensação os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas, con-
forme demonstrado abaixo:

      2020       2019
INSS patronal folha - 20% ............................................................ 36.135 35.576
Outas entidades terceiros - 4,5% a 5,8% ................................... 9.633 8.274
Risco de acidentes de trabalho - 1% a 3% ................................. 1.343 1.365
PIS sobre a folha de pagamento - 1% ........................................ 1.902 1.222
INSS patronal autônomos - 20% ................................................. 97 154

49.110 46.591
28. Instrumentos financeiros: A Associação não possui operações financeiras com ins-
trumentos financeiros, entretanto poderá incorrer em riscos relativos a risco de crédito, ris-
co de taxa de juros e risco de liquidez. Risco de crédito: O valor contábil dos ativos finan-
ceiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito
na data das demonstrações financeiras era:

      2020       2019
Caixa e equivalentes de caixa ...................................................... 109.877 94.863
Títulos e valores mobiliários ........................................................... 141.705 198.799
Contas a receber .......................................................................... 19.739 14.844
Outros créditos ............................................................................... 7.801 11.120
Outras contas a receber - Partes relacionadas ........................... 3.265 3.316

282.387 322.942
Os saldos de contas a receber de clientes está reduzido por provisão para créditos de
liquidação duvidosa em montantes que a Administração considera suficiente para cobrir
eventuais perdas. Risco de liquidez: A abordagem da Associação na Administração
de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para
cumprir com suas obrigações ao vencerem. A Associação apresentava em 31 de de-
zembro de 2020 um saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliári-
os de curto prazo de R$ 251.582 (R$ 293.662 em 2019) frente a um passivo circulan-
te total na mesma data-base de R$ 110.511 (R$ 117.295 em 2019) que representa
uma posição líquida positiva de R$ 141.071 (R$ 176.367 em 2019). O quadro a se-
guir analisa o passivo e instrumentos financeiros da Associação, por faixas de venci-
mento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data
contratual do vencimento. Os valores divulgados no quadro a seguir são os fluxos de
caixa não descontados contratados e, portanto, podem não ser conciliados com os va-
lores contábeis.

Fluxos de caixa contratuais
Valor Valor a Menos de Entre 1 Entre 2 Entre 5

Em 31/12/2020 contábil desembolsar        1 ano  e 2 anos  e 5 anos  e 10 anos
Empréstimos . 153.796 278.899 - 26.267 112.947 139.685
Outras contas
  a pagar ...... 53.164 53.549 53.549 - - -
Fornecedores 10.765 10.958 10.958 - - -

Fluxos de caixa contratuais
Valor Valor a Menos de Entre 1 Entre 2 Entre 5

Em 31/12/2019 contábil desembolsar        1 ano  e 2 anos  e 5 anos  e 10 anos

Empréstimos . 147.037 282.852 - - 84.931 197.921
Outras contas
  a pagar ...... 75.563 78.546 43.947 31.500 - 3.099
Fornecedores 19.023 19.023 19.023 - - -
Risco de taxa de juros: Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumen-
tos financeiros remunerados por juros variáveis da Associação era:
Instrumentos de taxa variável       2020       2019
Ativos financeiros - CDI
Aplicações financeiras (caixa e equivalentes de caixa) ............... 108.604 93.579
Títulos e valores mobiliários ........................................................... 141.705 198.799
Empréstimos ................................................................................... (153.796) (147.037)
Total ................................................................................................ 96.513 145.341
A Associação mantém parcela substancial de suas aplicações financeiras, títulos e va-
lores mobiliários e empréstimos indexadas à variação do CDI. Em 31 de dezembro de
2020, a Associação apresentava exposição líquida à taxa de juros no montante de
R$ 96.513 (R$ 145.341 em 2019). Análise de sensibilidade para mudanças na
taxa de juros: Para o cálculo do cenário provável foram utilizadas as taxas
referenciais obtidas na BM&FBOVESPA em 31 de dezembro de 2019. Os cenários
„Possível‰ e „Remoto‰ levam em consideração um incremento nessa taxa de 25% e
50%, respectivamente. Os resultados, em valores nominais são como seguem, e as
despesas com juros de debêntures estão calculadas até o término de cada contrato
indexado.

Provável Possível Remoto
CDI (a.a.) 2,75% 2,75% 2,75%

25% 50%
 Saldo Contábil Provável Possível Remoto

Aplicações financeiras classificadas
  como caixa e equivalentes de caixa 108.604 111.590 112.337 113.083
Títulos e Valores Mobiliários 141.705 145.601 146.576 147.550
Empréstimos 153.796 158.025 159.083 160.140
Exposição líquida em CDI - 11.113 13.891 16.669
Estimativa do valor justo: A Associação divulga seus ativos e passivos a valor justo, com
base nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, a estrutura de
mensuração do valor justo, a qual se refere a conceitos de avaliação e práticas e requer
determinadas divulgações sobre o valor justo. Valor justo vesus valor contábil: Os valo-
res justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresen-
tados no balanço patrimonial, são os seguintes:

2020 2019
Ativos financeiros designados pelo Valor Valor Valor Valor
  valor justo por meio do resultado contábil      justo contábil      justo
Títulos e valores mobiliários ................................. 141.705 141.705 198.799 198.799
Aplicações financeiras .......................................... 108.604 108.604 93.579 93.579
Ativos mensurados pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa ............................ 1.274 1.274 1.284 1.284
Contas a receber de clientes e alunos .............. 19.739 19.739 14.844 14.844
Outras contas a receber ..................................... 7.801 7.801 11.120 11.120
Outras contas a receber - Partes relacionadas .. 3.265 3.265 3.316 3.316
Passivos mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores ...................................................... 10.765 10.765 19.023 19.023
Empréstimos ......................................................... 153.796 153.796 147.037 147.037
Outras contas a pagar ........................................ 53.164 53.164 75.563 75.563
As aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, classificadas como valor jus-
to por meio do resultado, são classificadas na categoria nível 2. Para os níveis 1 e
3, a Associação não possuía nenhuma operação a ser classificada nas datasbase.
29. Arrendamento operacional como arrendador: Os valores relacionados aos
arrendamentos mercantis operacionais referem-se, substancialmente, aos recebi-
mentos de aluguéis, que possuem um prazo inicial não revogável de 30 meses
com o valor anual do aluguel indexado a índices de preços ao consumidor, trazi-
dos a valor presente dos recebimentos mínimos que não representam, substancial-
mente, todo o valor justo do ativo arrendado, conforme estudos elaborados pela
Administração da Associação. A Associação reconheceu receitas no montante de
R$ 70.528 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 68.736 em 31 de dezembro de
2019), com operações de arrendamento mercantil. Os recebíveis futuros mínimos
estão segregados da seguinte forma:
Menos de 1 ano ............................................................................ 61.950
Mais de 1 ano e menos de 5 anos .............................................. 130.814
Mais de 5 anos .............................................................................. 5.546

CNPJ nº 33.544.370/0001-49
Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 50.517/61,

publicado no DOU de 13/04/1962, de Utilidade Pública Estadual
pelo Decreto nº 41.567 de 24/01/1997 e Certificado de Entidade
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Conselheiros e aos diretores da Associação Nóbrega de Educação e Assis-
tência Social - ANEAS. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS („Associação‰),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras in-
formações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS em 31 de
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada „Responsabilidades dos auditores pela audito-
ria das demonstrações financeiras‰. Somos independentes em relação à Associação, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e

cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nos-
sa opinião. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras:
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a Associação continuar operando e 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 Admi-
nistração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhu-
ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades
dos auditores 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 consi-
deradas 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 da 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 avali-
amos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemen-
te 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 suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante 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 Associação.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas, a razoabilidade das estimativas
contábeis e as 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 Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevan-
te, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras po-
dem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a Administração 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. São Paulo, 05 de abril de 2021
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

PARECER DO CONSELHO FISCAL

(a) O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL - ANEAS, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou as De-
monstrações Contábeis e Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado
do período, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstrações dos Flu-

xos de Caixa (DFC), relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. (b)
Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório da KPMG Auditores Inde-
pendentes, o Conselho Fiscal, indica para aprovação os referidos documentos contábeis
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e autoriza, após a aprovação pela

Assembleia Geral Ordinária, a Publicação do Balanço Patrimonial. (c) A proposta para que
o superávit, apurado em 31 de dezembro de 2020, fosse destinado as atividades previs-
tas nas disposições estatutárias, segundo a disponibilidade de recursos fora aprovada
pela unanimidade dos presentes.

São Paulo/SP, 22 de março de 2021.
Danilo Aparecido Mondoni - Presidente do Conselho Fiscal

Fidel Garcia Rodriguez - 1º Conselheiro e secretário
Jonas Elias Caprini - 2º Conselheiro

Diretor Presidente
João Geraldo Kolling

Diretor Vice-Presidente
Marcos Epifanio Barbosa Lima

Diretor Administrativo
Jonas Carvalho de Moraes

Diretor de Educação
Raimundo Nonato O. Barros
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José Ivo Follmann
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Valdo Marques (*)

Milhares de mortes diariamente, 
há meses, e uma crise econômica 
nacional, responsável por ampliar 
a taxa de desemprego e tornar 
quase inviável o futuro de várias 
empresas de diferentes setores. 

Não obstante todos esses pro-
blemas, a pandemia da Covid-19 
também relegou para segundo 
plano situações que podem gerar 
enormes prejuízos ao Brasil como 
um todo, num futuro próximo. 
Entre elas está o baixo nível dos 
reservatórios de água das hidrelé-
tricas do subsistema Sudeste/
Centro-Oeste. O mês de janeiro 
de 2021 registrou o pior nível para 
o período desde 2015, segundo 
dados do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).

Os reservatórios citados, res-
ponsáveis por mais da metade 
da energia produzida no Brasil, 

registraram apenas 23,2% de arma-
zenamento médio no início do ano. 
Os índices de chuva nestas regiões 
estão historicamente mais baixos. 
Em janeiro deste ano, o volume de 
água que chegou aos reservatórios 
das hidrelétricas foi o menor para 
o mês em 85 anos. Nos últimos 
10 anos, é bem verdade, houve 
incremento expressivo da geração 
eólica nacional, cuja participação 
passou de 0,8% para 9%. 

Ainda assim, aproximadamente 
65% da nossa matriz energética 
depende diretamente da capaci-
dade de geração hidrelétrica. Ou 
seja, ainda que não estivéssemos 
enfrentando uma pandemia sem 
precedentes, as perspectivas 
econômicas já seriam críticas, 
em função do risco de falta de 
energia. Inclusive, há opiniões 
que creditam à própria desa-
celeração econômica, advinda 
da Covid-19, não estarmos sob 

ameaça de um novo apagão.
Por isso, torna-se cada vez mais 

premente o investimento em fontes 
energéticas que não deixem o país 
em uma situação perigosa, depen-
dendo unicamente de fatores cujo 
controle está fora de seu alcance. 
Tecnologia e inovação podem – e 
devem – ser aliadas dos players 
do setor energético nacional, com 
o objetivo de oferecer soluções 
inteligentes e sustentáveis.

Por outro lado, instalações e 
equipamentos que não requerem 
obras nem demandem reabasteci-
mento constante, e que forneçam 
energia de forma segura e prática, 
devem fazer parte do planeja-
mento das empresas, condomí-
nios residenciais e prestadoras 
de serviços indispensáveis. Não 
importa o tamanho nem o setor 
da companhia. 

Atividades críticas, por exemplo, 
podem contar com alimentação 

energética contínua e ininterrupta, 
com o uso de grupos geradores. O 
modelo garante maior flexibilidade 
e segurança, podendo, inclusive, 
ser formatado com duas máqui-
nas no mesmo container, atuando 
um em contingência do outro ou 
mesmo em paralelo. 

Os geradores a gás, por sua vez, 
também são uma alternativa viável 
para empresas que exigem confia-
bilidade, combinada com baixas 
emissões atmosféricas. Inclusive, 
em algumas (poucas, é verdade) 
regiões do país, a rede de gás pode 
abastecer continuamente, garan-
tindo autonomia com segurança.

São diversas as opções para que 
o país não se torne refém de um 
único modelo energético, sujeito 
a fatores quase imprevisíveis e 
fatalmente prejudiciais para o 
correto andamento das atividades 
econômicas, assim como daquelas 
correlacionadas à segurança, saú-

de e conforto da população. 
A Stemac, especialista na fabri-

cação e comercialização de grupos 
de geradores, segue firme neste 
propósito, desenvolvendo sistemas 
de controle e proteção que tornam 
a usabilidade mais eficaz e segura, 
auxiliando o cliente na redução do 
consumo energético e garantindo 
fornecimento de energia sem in-
terrupção. 

O fato é que a pandemia ainda 
seguirá por alguns longos meses, 
infelizmente, exigindo paciência e 
resiliência dos brasileiros, em di-
versos âmbitos. Mas cabe, também, 
ao Poder Público propiciar um 
ambiente favorável ao desenvol-
vimento da economia, impedindo 
que o Brasil afunde em outras 
crises, principalmente por razões 
que podem ser evitadas.

(*) - É Vice-Presidente Executivo da Stemac, 
empresa que oferece soluções em geradores 

comercial, industrial e residencial.

O baixo nível dos reservatórios e o impacto na geração de energia
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Demonstração do Resultado do Exercício para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em reais com centavos omitidos

                                                              2020                                                             2019
  NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total

Receitas      10.796.804        6.497.058  17.293.862      18.413.910        9.039.920  27.453.830
Receita com prestação de serviços 15 4.502.271 - 4.502.271 6.629.867 - 6.629.867
Receita S.U.S. - Sistema Único de Saúde 16 3.884.056 4.131.709 8.015.765 6.325.647 5.199.350 11.524.997
Receita de projetos privados 17 371.874 380.922 752.796 246.300 524.128 770.428
Receitas de Eventos e Pesquisas 18 66.972 1.906.610 1.973.582 82.373 3.299.027 3.381.400
Receitas com cursos de aperfeiçoamento 19 699.672 - 699.672 1.615.269 - 1.615.269
Outras Receitas 21 286.407 - 286.407 2.096.954 - 2.096.954
Receitas financeiras 20 519.893 77.816 597.709 606.540 17.415 623.955
Atividades Voluntariado 24          465.660                    -       465.660          810.960                    -      810.960

Despesas     (10.783.499)       (6.497.058) (17.280.557)     (15.725.028)       (9.039.920) (24.764.948)
Salários e encargos sociais (2.170.684) (78.246) (2.248.930) (1.979.469) (59.855) (2.039.324)
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos (714.544) (100.624) (815.168) (1.291.184) (95.534) (1.386.718)
Despesas administrativas (943.803) (744.767) (1.688.569) (888.818) (1.083.334) (1.972.152)
Honorários de serviços médicos (1.096.309) (135.529) (1.231.839) (1.834.259) (57.093) (1.891.352)
Serviços prestados por terceiros (1.173.261) (942.203) (2.115.464) (1.452.908) (1.712.991) (3.165.898)
Despesas de convênios SUS 16 (2.182.611) (4.168.423) (6.351.034) (4.977.086) (5.201.983) (10.179.069)
Despesas com cursos de aperfeiçoamento 19 (753.844) - (753.844) (1.381.679) - (1.381.679)
Impostos e contribuições (55.143) (12.003) (67.145) (47.731) (2.192) (49.923)
Depreciações e amortizações 8 (763.605) (80.857) (844.462) (727.519) (53.062) (780.581)
Outras despesas operacionais 21 (71.164) - (71.164) (155.900) (760.543) (916.443)
Despesas financeiras 20 (392.872) (234.406) (627.278) (177.516) (13.333) (190.849)
Atividades Voluntariado 24         (465.660)                    -     (465.660)         (810.960)                    -     (810.960)

Resultado Do Exercício            13.305                    -        13.305        2.688.882                    -    2.688.882

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 - (Valores em reais com centavos omitidos)
1. Contexto Operacional: O Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia -
IPEPO, foi constituído em 13 de junho de 1990 sob a forma de entidade sem fins lucrativos,
com caráter científico, cultural, que desenvolve Prestação de Serviços Oftalmológicos e
Projetos Assistenciais e amplos programas de Oftalmologia Preventiva e Social, inclusive
com formação de recursos humanos e presta assistência oftalmológica em nível secundá-
rio e terciário, possuindo instalações necessárias para a realização de pesquisas operaci-
onais de saúde pública aplicada às doenças oculares. Convênios Públicos: Mantem Con-
vênio SUS com a Secretaria Municipal da Saúde para atendimentos de Consultas, Exames
e Cirurgias na Filial Unidade SUS - Vila Carmosina I e na (*) Unidade Hospital/Dia Hora
Certa São Miguel (*) até setembro 2020, realizando a média mensal de 119 Cirurgias e de
103.593 procedimentos ambulatoriais. Em 2018 habilitação da chamada publica com início
vigência do novo Convênio em 01/07/2020, marcando a fusão das Unidades em Itaquera I
e II na Zona Leste e, consequentemente, o término das atividades no Ambulatório Hora
Certa São Miguel. No mês de setembro/2020 início das obras da nova Unidade SUS Vila
Carmosina II situada à Rua Porto Xavier nº 85, onde serão atendidos os pacientes da
região leste, conforme a nova FPO unificada. Com a Secretaria Estadual de Saúde para
Atendimentos Clínico e Cirúrgico no Ambulatório de Especialidades NGA Várzea do Carmo,
localizado no bairro do Cambuci, nas subespecialidades de Retina, Catarata e Glaucoma
realizando a média mensal de 252 cirurgias e 772 procedimentos e o Projeto Teleoftalmologia
tratamento de pacientes diabéticos e hipertensos atendidos em Unidades Básicas de Saú-
de localizadas na região Norte, Sul e Leste de SP, composto por exames de Retinografia
(laudados via web) e se diagnosticado necessidade, procedimentos cirúrgicos de catarata,
retina, injeção antivgef e laser, realizando a média mensal de 24 Cirurgias e 369 procedi-
mentos. Projetos Privados: Unidade Centro Cirúrgico Vila Clementino produz a média men-
sal de 184 cirurgias a pacientes de Operadoras de Saúde, Contratos, Parceiros, Particu-
lares, Médicos Externos e SUS que necessitam de estrutura e equipamentos de última
geração. Na área de ensino promove anualmente grade com Cursos de Atualização para
Oftalmologistas; Residência Médica CBO/MEC (prova SUS) e Estágio (fellows) nas espe-
cialidades de Catarata, Retina, Imagem, Business Administration e Pesquisadores na Área
de Oftalmologia com estágio na Universidade John Hopkins (EUA) parceria Fundação
Lemann. Projeto Oftalmologia Humanitária nas regiões Norte e AM com atendimentos clíni-
cos, cirurgias de catarata e pterígio, palestras educativas e preventivas de doenças
oftalmológicas como glaucoma e doação de óculos. Prêmios 2020: Prêmio Cidadão SP
2020, em Saúde - a premiação valoriza o serviço prestado nas periferias da capital
paulista, como também nas áreas remotas da Amazônia, em campanhas comunitárias,
mutirões e atendimentos de rotina, além dos casos de cura para catarata ou pterígio, de-
volvendo a visão à população que não tem acesso a um serviço público de oftalmologia. A
Entidade possui os principais títulos e certificados, e consequentemente, a isenção das
contribuições sociais: Título de Utilidade Pública Estadual: Decreto 9.728 de 03.09.1997 -
validade 07/05/2021. Título de Utilidade Pública Municipal: Decreto 37.162 de 06.11.1997
- em processo de renovação. Certificado de inscrição no conselho Municipal de Assistência
Social - SP (COMAS): n° 653/2010. CEBAS - Certificado de Assistência Social na Área da
Saúde. Deferido em 13/12/2018 com validade de 14 de março de 2019 a 13 de março de
2022. Qualificada como Organização Social de Saúde pela Secretaria do Estado de Saúde
de São Paulo. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: Declaração de Conformi-
dade: As demonstrações contábeis, autorizadas para emissão em 26/02/2021 foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, as quais abrangem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orienta-
ções e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as
normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em especial pela Reso-
lução nº 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002 - relativa a Entidades Sem
Finalidade de Lucros. Bases para Elaboração das Demonstrações Contábeis: As demons-
trações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e
foram elaboradas com base no custo histórico e ativos financeiros disponíveis para venda,
exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas a seguir. Prin-
cipais Diretrizes Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem os saldos
do caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financei-
ras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de
encerramento dos exercícios e possuem vencimentos inferiores à 90 dias ou sem prazo
para resgate, com liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança
de valor conforme nota. nº 03. b) Aplicações Financeiras - São registradas pelos valores de
custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem
o seu valor de mercado ou de realização. c) Créditos A Receber: O saldo de créditos a
receber é demonstrado líquido da provisão para devedores duvidosos, sendo esta consti-
tuída com base na análise do nível de perdas históricas e no conhecimento suficiente para
cobrir perdas na realização dos créditos. d) Estoques: Avaliados pelo custo médio de aqui-
sição, inferior ao valor de realização conforme nota explicativa nº 06. e) Imobilizado e
Intangível: Demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos das respectivas deprecia-
ções/amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear com base no prazo de vida
útil desses ativos conforme nota explicativa nº 08. Quando há indicação de perda relevante
do valor recuperável de algum bem é constituída provisão de perdas. f) Passivo Circulante
e Não Circulante: Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quan-

do aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incor-
ridos até as datas dos balanços. g) Provisão de férias: Constituída com base na remune-
ração dos colaboradores, incluindo as férias vencidas e proporcionais acrescidas dos
encargos sociais correspondentes. h) Provisão para Contingências: Atualizada até as da-
tas dos balanços pelo montante provável de perda, sendo observada a natureza de cada
contingência com base na opinião dos assessores jurídicos da Entidade. Os fundamentos
e a natureza da provisão para contingências estão descritos na nota explicativa nº 07. i)
Apuração do Resultado do Exercício - Receitas e Despesas: As receitas e as despesas
são reconhecidas de acordo com o princípio contábil de competência. As receitas de ser-
viços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes
aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (i) haja evidência da existência de con-
trato; (ii) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (iii) o preço esteja fixado e determi-
nado e (iv) o recebimento seja provável. j) Demonstrações do Fluxo de Caixa: As demons-
trações do fluxo de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com a Reso-
lução CFC nº 1.296/10, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demonstração do
fluxo de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). k) Reflete as
modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados, utilizando-se o método
indireto. l) Recursos Públicos - Os recursos públicos recebidos são aplicados especifica-
mente no custeio dos projetos destinados em Ações de Oftalmologia. m) A Entidade segre-
ga os recursos próprios (Sem Restrição) dos recursos vinculados a projetos públicos e
privados (Com Restrição), atendendo às disposições da norma de contabilidade. n) Renún-
cia Fiscal - A Entidade considera como renúncia fiscal as contribuições não pagas da
COFINS e Quota Patronal do INSS. Os valores são calculados e demonstrados conforme
nota explicativa n° 23. Trabalho Voluntário - Os trabalhos voluntários, suportados pelos
Termos de Adesão do Voluntariado, são quantificados com base na atividade do voluntário,
o volume mensal de horas e o custo hora calculado com base nas médias das remunera-
ções praticadas pelo mercado. O valor do trabalho voluntário é registrado mensalmente na
receita e despesa ou projeto, dependendo da área de atuação do voluntário, conforme nota
explicativa nº 24.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e Bancos          2020          2019
Caixa Operações Próprias 5.541 4.437
Bancos Operações Próprias 26.135 40.022
Bancos Operações Próprias - Centro Cirúrgico 115.934 101.400
Bancos Operações Próprias - Unidade SUS - Vila Carmosina I - 393
Bancos Operações Próprias
  - Unidade SUS - Hora Certa - SMS(*) - 11.583
Total de Caixa e Bancos - Sem Restrição 147.610 157.836
Caixa Operações Vinculadas 311 1.385
Bancos Operações Vinculadas
  - Parceria Várzea do Carmo - SES 241.265 282.766
Bancos Operações Vinculadas
  - Parceria Teleoftalmologia - SES 171.883 -
Bancos Operações Vinculadas - SIMASP - 16.516
Bancos Operações Vinculadas - Congresso Panamericano - 279
Bancos Operações Vinculadas - Projetos Privados - 3.763
Total de Caixa e Bancos - Com Restrição 413.459 304.709
Aplicação Financeira          2020          2019
Operações Próprias 7.889.971 8.627.945
Total de Aplicações Financeiras - Sem Restrição 7.889.971 8.627.945
Parceria Teleoftalmologia - SES 78.571 184.794
SIMASP 623.120 721.693
Projetos Vinculados 709.872 627.013
Congresso Panamericano 436 4.004
Parceria Várzea do Carmo - SES 76.123 25.105
Total de Aplicações Financeiras - Com Restrição 1.488.122 1.562.609
Recursos Sob Análise - Parceria Várzea do Carmo - SES 1.484.770 1.461.887
Total de Aplicações Financeiras
  - Vinculados Verbas Sob Análise 1.484.770 1.461.887
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 11.423.932 12.114.986
(*) Unidade Sus - Hora Certa - SMS - atendimento até setembro de 2020
Aplicações Financeiras: Referem-se a aplicações em Certificado de Depósito bancário -
CDB com rendimento de 99,20% até agosto de 2020 a partir do mês de setembro a dezem-
bro 100,00% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
4. Créditos a Receber          2020          2019
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade SUS - Hora Certa - SMS - 649.072
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade SUS - Vila Carmosina I 683.183 249.811
Outros Créditos 303.529 390.803
Convênio Planos de Saúde 393.313 369.369
Pessoas Físicas 275.007 651.752
Total Créditos a Receber - Sem Restrição 1.655.032 2.310.808

         2020          2019
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Várzea do Carmo SES 23.532 129.615
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Teleoftalmologia SES 82.628 -
Projetos Privados 19.244 8.557
Total Créditos a Receber - Com Restrição 125.404 138.172
Total Créditos a Receber 1.780.436 2.448.980
5. Créditos e Adiantamentos Diversos          2020          2019
Férias - Recursos Próprios 40.778 12.055
Férias - Unidade SUS - Hora Certa - SMS (*) - 769
Adiantamentos de Benefícios 92.667 68.523
Total Adiantamento a Funcionários - Sem Restrição 133.445 81.347
Férias - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Várzea do Carmo SES 6.145 -
Férias - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Teleoftalmologia SES 9.088 -
Férias - Projetos Privados 1.183 -
Adiantamentos de Benefícios 38.493 36.788
Total Adiantamento a Funcionários - Com Restrição 54.909 36.788
Total Adiantamento a Funcionários 188.354 118.135
Adiantamento de Importação - Recursos Próprios 485.541 691.892
Adiantamento a Fornecedores - Recursos Próprios 2.487 -
Total Adiantamento a Terceiros - Sem Restrição 488.028 691.892
Adiantamentos Para Despesas - SIMASP 20.750 63.319
Total Adiantamento a Terceiros - Com Restrição 20.750 63.319
Total Adiantamento a Terceiros 890.945 755.211
(*) Unidade Sus - Hora Certa - SMS - atendimento até setembro de 2020
6. Estoques          2020          2019
Material Médico 347.940 374.377
Medicamentos 18.518 55.739
Estoques - Sem Restrição 366.458 430.116
Material Médico - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Teleoftalmologia - SES 70.893 167.832
Medicamentos - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Teleoftalmologia - SES 52.008 70.254
Material Médico - Projetos Privados 29.002 31.206
Medicamentos - Projetos Privados 151 151
Material Médico - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Várzea do Carmo - SES 106.894 76.173
Medicamentos - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Várzea do Carmo - SES 93.234 -
Material Médico - SIMASP 19.606 -
Estoques - Com Restrição 371.788 345.616
Total Estoques 738.246 775.732
7. Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais: A Entidade no curso normal de
suas Operações, figura como ré em processos judiciais de natureza cível, fiscal, trabalhis-
ta e previdenciária em diversas instâncias, ajuizados e conhecidos nas datas de encerra-
mento das demonstrações contábeis. A Administração adotou como procedimento a cons-
tituição de provisão com base em vários fatores, incluindo a opinião dos seus assessores
jurídicos e a análise das demandas judiciais pendentes. Em 31 de dezembro de 2020 e
2019, foi efetuada a apresentação dos depósitos judiciais relativos aos processos em
discussão com as respectivas provisões contábeis. Os valores provisionados e conside-
rados suficientes pela Administração, validados pela Assessoria Jurídica da Entidade para
a cobertura de prováveis perdas nos processos em andamento, estão apresentados como
segue:          2020          2019
Depósitos Judiciais 2.354.496 2.326.807
Total -Ativo 2.354.496 2.326.807
Previdenciário (*) (2.354.496) (2.326.807)
Total - Passivo (2.354.496) (2.326.807)
Refere-se a Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos – NFLD de atuações do INSS
contestando a descaracterização pela Entidade do vínculo empregatício dos seus coope-
rados e prestadores de serviços médicos. Em 17/07/2019, a ação anulatória n. 0022079-
40.2007.4.03.6100, proposta pelo Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmo-
logia - IPEPO contra a União Federal foi julgada procedente, para declarar a nulidade do
debito lançado na NFLD n. 35.669.481-0 e do Termo de Arrolamento de bens, e a respectiva
sentença foi confirmada pelo E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região e, sem recurso
da Ré. Esse ganho de causa, resultou um proveito econômico de R$ 1.007.285 atualizado
para o IPEPO. Foram corrigidas as variações monetárias e apropriadas em contas do resul-
tado no grupo de receitas financeiras o montante de R$ 27.689 (em 2020) e R$ 72.917 (em
2019) e despesas financeiras no montante de R$ 27.689 (em 2020) e R$ 72.917 (em 2019),
conforme segue nota explicativa nº20. A Administração com base na opinião dos seus
consultores jurídicos avalia todos os processos que figura como parte.  Consoante o CPC
25, somente são provisionados, valores cuja perda é considerada provável.   O montante
dos processos em 31 de dezembro de 2020 onde o risco foi avaliado pelos advogados
como perda possível alcançou o valor de R$ 175.051,72.
8. Imobilizado e Intangível 2020       2019

Depreciação/
Taxa Amortização

Imobilizado   Anual       Custo   Acumulada   Líquido   Líquido
Edifícios 4% 1.559.164 (470.501) 1.088.662 1.151.023
Instalações 10% 88.964 (88.128) 836 2.736
Máquinas e Equipamentos 10% 500.252 (235.254) 264.998 157.603
Equipamentos Médicos 10% 4.553.554 (1.424.358) 3.129.196 2.321.821
Aparelhos e
  Instrumentos Cirúrgicos 10% 692.286 (527.544) 164.743 185.525
Móveis e Utensílios 10% 353.509 (221.268) 132.241 140.729
Equipamentos de Telefonia 20% 7.736 (2.705) 5.031 5.616
Equipamentos de Informática 20% 272.835 (229.118) 43.717 52.890
Benfeitorias em
  Imóveis Terceiros 20% 2.089.095 (702.921) 1.386.174 786.203
Subtotal 10.117.395 (3.901.797) 6.215.598 4.804.146
Intangível
Software 20% 632.063 (549.224) 82.839 215.400
Subtotal 632.063 (549.224) 82.839 215.400
Total Geral 10.749.458 (4.451.021) 6.298.437 5.019.546
A movimentação do ativo imobilizado e intangível, líquido, é demonstrada como segue:
No exercício de 2020, não houve indicação de perdas por desvalorização dos bens iden-
tificados ao valor recuperável (impairment). Foram realizados investimentos em equipamen-
tos médicos e benfeitorias na unidade da Rua Borges Lagoa. Uma nova instalação aberta
em 2020 foi o IPEPO STAR. O espaço reúne o que há de mais moderno na Oftalmologia,
junto à Unidade Vila Clementino I, Os profissionais da Oftalmologia e seus pacientes en-
contram um ambiente harmonioso para realização de consultas médicas e atendimento
ambulatorial de alto nível, com equipamentos de última geração, laser, sala de ultrassom
e apoio diagnóstico.

       2019 2020
Custo:       Saldo   Adições   Baixas       Saldo
Edifícios 1.559.164 - - 1.559.164
Instalações 88.964 - - 88.964
Máquinas e Equipamentos 370.294 134.497 (4.539) 500.252
Equipamentos Médicos 3.363.390 1.275.949 (85.785) 4.553.554
Aparelhos e Instrumentos Cirúrgicos 692.286 - - 692.286
Móveis e Utensílios 345.246 11.210 (2.947) 353.509
Equipamentos de Telefonia 7.736 - - 7.736
Equipamentos de Informática 271.865 21.518 (20.548) 272.835
Benfeitorias em Imóveis Terceiros 1.312.217 781.755 (4.877) 2.089.095
Software 632.063 - - 632.063
Subtotal 8.643.225 2.224.929 (118.696) 10.749.458
(-) Depreciação Acumulada (3.623.679) 17.120 (844.462) (4.451.021)
Total 5.019.546 2.242.049 (963.158) 6.298.437
9. Fornecedores, Servicos Médicos e Contas a Pagar          2020          2019
Fornecedores 333.398 170.820
Fornecedores - Unidade SUS - Vila Carmosina I 42.109 28.753
Fornecedores - Unidade SUS - Hora Certa - SMS (*) - 17.266
Total Fornecedores - Sem Restrição 375.507 216.839
Fornecedores - SIMASP 74.870 93.917
Fornecedores - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Teleoftalmologia - SES 7.169 89.530
Fornecedores - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Várzea do Carmo - SES 108.002 106.425
Fornecedores - Projetos Privados 9.300 2.636
Total Fornecedores - Com Restrição 199.341 292.508
Total de Fornecedores 574.848 509.347
Administrativo 72.480 123.769
Cursos 27.245 33.475
Centro Cirúrgico 45.895 124.017
Unidade SUS - Hora Certa - SMS (*) - 266.231
Unidade SUS - Vila Carmosina I 123.327 82.894
Total Servicos Médicos - Sem Restrição 268.947 630.386
Projetos Privados 18.010 4.810
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Teleoftalmologia - SES 48.254 81.872
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Várzea do Carmo - SES 126.642 121.792
Total Serviços Médicos - Com Restrição 192.906 208.474
Total Serviços Médicos 461.854 838.860
Prestador de Serviços a Pagar 9.368 13.890
Seguros a Pagar - 1.600
Total Outras Contas a Pagar - Sem Restrição 9.368 15.490
Prestador de Serviços a Pagar 1.000 35.920
Outras Contas a Pagar 271.165 31.595
Total Outras Contas a Pagar - Com Restrição 272.165 67.515
Total Outras Contas a Pagar 281.533 83.005
(*) Unidade Sus - Hora Certa - SMS - atendimento até setembro de 2020
10. Obrigações Trabalhistas e Sociais          2020          2019
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 21.830 14.838
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 12.258 12.445
INSS s/Serv. Tomados a Recolher 4.502 2.040
Pensão Alimentícia a Pagar 385 -
Empréstimo Consignado 24 -
Total Obrigações Trabalhistas e Sociais - Sem Restrição 38.999 29.323
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 12.106 15.607
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 6.702 9.426
INSS s/Serv. Tomados a Recolher - 3.634
Empréstimos de Funcionários 585 -
Total Obrigações Trabalhistas e Sociais - Com Restrição 19.393 28.667
Total Obrigações Trabalhistas e Sociais 58.392 57.990

Balanços patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em reais com centavos omitidos
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continua ...

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em reais com centavos omitidos

Demonstração do Fluxo de Caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em reais com centavos omitidos
                                                              2020                                                             2019

Atividades Operacionais   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Resultado líquido 13.305 - 13.305 2.688.882 - 2.688.882
Depreciação/Amortizações 8 763.605 80.857 844.462 727.519 53.062 780.581
Provisao para contingências 27.689 - 27.689 (934.368) - (934.368)
Provisão de férias e encargos sociais             (1.770)            41.347        39.578        17.432,79             (5.781)        11.652

802.830 122.205 925.035 2.499.466 47.281 2.546.747
Variação de ativos e passivos operacionais
Créditos a receber 655.776 12.769 668.545 (293.065) 425.531 132.466
Estoques 63.658 (26.172) 37.486 34.790 5.568 40.358
Adiantamentos a funcionários e terceiros 146.985 24.246 171.231 (575.845) (38.476) (614.321)
Depósitos Judiciais - - - 1.007.285 - 1.007.285
Fornecedores 158.668 (93.167) 65.501 (449.580) (28.091) (477.671)
Servicos Médicos (361.439) (15.568) (377.007) 65.142 21.307 86.449
Encargos sociais a recolher 9.676 (9.274) 402 (3.713) 8.185 4.472
Impostos e contribuições a recolher (6.375) (2.276) (8.650) 2.372 5.482 7.854
Verbas de projetos e parcerias a realizar (59.296) (79.410) (138.706) 181.752 (1.408.797) (1.227.045)
Bens adquiridos de recursos restritos (121.796) 39.419 (82.377) (121.799) 229.196 107.398
Contas a pagar             (6.123)          204.651      198.528           (35.688)           (38.743)       (74.431)

         479.736            55.218      534.953         (188.349)         (818.838)   (1.007.186)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais        1.282.566          177.422    1.459.988        2.311.117         (771.557)    1.539.561
Fluxos de caixa das atividades de investimentos -
Compra de ativo imobilizado 8 (2.089.516) (152.534) (2.242.049) (694.932) (282.255) (977.188)
Baixa de ativo imobilizado 8            86.439            32.257      118.696                990                    -            990

Caixa líquido usado nas atividades de investimento       (2.003.077)         (120.276)   (2.123.353)         (693.942)         (282.255)     (976.198)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Correção dos depósitos judiciais 7 (27.689) - (27.689) (72.917) - (72.917)
Pagamento de empréstimos - - - - - -
Reversão de depósitos judiciais                    -                    -                -                    -                    -                -

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento           (27.689)                    -       (27.689)           (72.917)                    -       (72.917)
Variação do caixa e equivalente de caixa         (748.200)            57.146     (691.054)        1.544.258       (1.053.812)      490.446
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3 8.785.781 3.329.205 12.114.986 7.241.523 4.383.017 11.624.540
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 3        8.037.581        3.386.351  11.423.931        8.785.781        3.329.205  12.114.986
Variação do caixa e equivalente de caixa         (748.200)            57.146      (691.054)        1.544.258       (1.053.812)      490.446

Ajuste de
Patrimônio  Exercicios Resultado

  NE        Social  Anteriores do Exercício          Total
Em 31/12/2018  10.331.127     (370.327)     2.599.047 12.559.847
Resultado do exercício - - 2.688.882 2.688.882
Transferência do resultado                -                -                  -               -
Em 31/12/2019  12.559.847                -     2.688.882 15.248.729
Resultado do exercício - - 13.305 13.305
Transferência do resultado                -                -                  -               -
Em 31/12/2020  15.248.729                -          13.305 15.262.035

                                                              2020                                                             2019
Ativo   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Circulante 10.689.504 3.960.411 14.649.916 12.304.124 3.914.109 16.218.233
Caixa e Equivalentes de Caixa 8.037.581 3.386.351 11.423.932 8.785.781 3.329.205 12.114.986
Caixa e Bancos 3 147.610 413.459 561.069 157.836 304.709 462.545
Aplicação Financeira 3 7.889.971 1.488.122 9.378.093 8.627.945 1.562.609 10.190.554
Aplicação Vinculados a verbas sob análise 3 - 1.484.770 1.484.770 - 1.461.887 1.461.887
Realizáveis 2.651.923 574.061 3.225.984 3.518.343 584.904 4.103.247
Créditos a receber 4 1.655.032 125.404 1.780.436 2.310.808 138.172 2.448.980
Adiantamento a funcionários 5 133.445 54.909 188.354 81.347 36.788 118.135
Adiantamento a terceiros 5 488.028 20.750 508.779 691.892 63.319 755.211
Despesas antecipadas 8.960 1.210 10.170 4.180 1.008 5.188
Estoques 6 366.458 371.788 738.246 430.116 345.616 775.732
Não Circulante 8.040.799 612.134 8.652.933 6.773.638 572.715 7.346.353
Depósitos judiciais 7        2.354.496                    -    2.354.496        2.326.807                    -    2.326.807

2.354.496 - 2.354.496 2.326.807 - 2.326.807
Imobilizado
Tangíveis 8 5.605.219 610.379 6.215.598 4.234.631 569.515 4.804.146
Intangíveis - Licença de uso Softwares 8            81.084              1.755        82.839          212.200              3.200      215.400

       5.686.303          612.134    6.298.437        4.446.831          572.715    5.019.546
Total do Ativo      18.730.303        4.572.545  23.302.848      19.077.762        4.486.823  23.564.585

                                                              2020                                                             2019
Passivo e Patrimônio Líquido   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Circulante 1.032.424 3.960.411 4.992.835 1.299.081 3.914.108 5.213.189
Fornecedores 9 375.507 199.341 574.848 216.839 292.508 509.347
Serviços Médicos 9 268.947 192.906 461.854 630.386 208.474 838.860
Obrigações trabalhistas e sociais 10 38.999 19.393 58.392 29.323 28.667 57.990
Obrigações tributárias 11 34.717 21.438 56.156 41.092 23.714 64.806
Outras contas a pagar 9 9.368 272.165 281.533 15.490 67.515 83.005
Provisões de férias 12 173.185 166.018 339.203 174.954 124.671 299.625
Projetos Privados 13 131.700 - 131.700 190.997 - 190.997
Verbas de projetos e parcerias a realizar 13 - 1.604.380 1.604.380 - 1.706.672 1.706.672
Verbas sob análise 13 - 1.484.770 1.484.770 - 1.461.887 1.461.887
Não Circulante 2.435.845 612.134 3.047.979 2.529.952 572.715 3.102.667
Provisão para contingências 7        2.354.496                    -    2.354.496        2.326.807                    -    2.326.807

2.354.496 - 2.354.496 2.326.807 - 2.326.807
Bens adquiridos com recursos restritos            81.348          612.134      693.482          203.145          572.715      775.860

81.348 612.134 693.482 203.145 572.715 775.860
Patrimônio Liquido
Patrimônio Social      15.262.034                    -  15.262.034      15.248.729                    -  15.248.729

     15.262.034                    -  15.262.034      15.248.729                    -  15.248.729
Total do Passivo e Patrimônio Líquido      18.730.303        4.572.545  23.302.848      19.077.762        4.486.823  23.564.585
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À Diretoria e Associados do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia
- IPEPO. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto
Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO em 31 de
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras: A administra-
ção da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 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

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade dos auditores
independentes: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independente-
mente 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 econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte da 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, planeja-
mos 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. • Obtivemos entendi-

mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • 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 evidênci-
as de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções 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 Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transa-
ções 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. São Paulo, 05 de março de 2021.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S.
CRC-2SP 15.753/O-0

Dr. Rubens Belfort Mattos Junior - Diretor Presidente                                  Denis Cristiano Kim - Contador - CRC n.º 1SP 226.726/O-9

DEMÉTRIO COKINOS
Contador

CRC-1SP120410/O-9
CNAI 385

         2020          2019
Pesquisa Clínica - Açai 4.104 4.104
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29639 42 78
Pesquisa Clínica - Alcon ILH297 8.552 8.552
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29633 - 586
Estudo Bausch Lomb - Glaucoma 79.349 79.349
Protocolo ZEISS - Pesquisa Clínica 57.373 58.671
Protocolo AACD - IM101603 1.258 1.258
Congresso SIMASP 2019 626.717 922.997
Projeto Paof M. Higashi 6.744 6.744
Projeto Paof Muccioli 2.501 2.501
Protocolo APL 303 (f) 101.792 -
Estudo Inteligencia Artificial 95.040 -
Protocolo Aspen 15.000 -
Emenda Parlamentar Municipal - SUS (e) 100.000 -
Total Verbas de Projetos e Parcerias a Realizar - Com Restrição1.604.380 1.706.672
(a) Referem-se a Parceria n. 01/2011 celebrado em 19 de janeiro de 2011 com a Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo visando a execução de atividades concernentes ao
Sistema Único de Saúde SUS/SP para despesas com custeio de atendimento em oftalmo-
logia no Ambulatório da Várzea do Carmo. De 2011 até novembro de 2013, embasada em
Parecer Legal, O IPEPO passou a definir como critério contábil com base na remuneração
do valor contratado e não como Parceria. Em razão deste entendimento, a entidade aguar-
da a aprovação de suas prestações de contas perante os órgãos competentes. (b) Refe-
rem-se a verbas recebidas da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo que serão
empenhadas em Ações de Oftalmologia, conforme Termos de Convênios firmados com o
Estado. (c) Pesquisa Clínica Toxoplasmose - Projeto 1: estudo clinico randomizado, duplo-
controlado, de grupos-paralelos, para avaliar o uso da pirimetamina com e sem sulfadianiza
em pacientes com corioretinite toxoplasmica ativa; Projeto 2: estudo clinico para avaliar a
eficácia do uso pirimetamina na prevenção de recidiva da toxoplasmose ocular; Projeto 3:
eficácia de pirimetamina (Daraprim) no tratamento da Toxoplasmose Ocular: Analise retros-
pectiva de prontuários. (d) Projeto Amazonas: Oncologia Ocular: atividades de assistên-
cia, ensino e pesquisa em Manaus. (e) Referem-se a verba recebida da Secretaria Munici-
pal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde, através repasse de recurso financeiro oriundo
de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de
autoria do nobre vereador Gilberto Natalini, nos termos da Lei Nº 17.201 de 14/10/2019, que
veda a exigência de contrapartida adicional às Santas Casas e às Unidades Hospitalares
Filantrópicas e Entidades sem fins lucrativos, inclusive serviços assistenciais complemen-
tares, ambulatoriais e hospitalares, contempladas com emendas parlamentares destinadas
à saúde no âmbito do Município de São Paulo. (f) Protocolo Apellis Derby 303 e Oasks 304
– O estudo de Apellis é feito em conformidade com todas as exigências regulatórias apli-
cáveis, integrando registros para o desenvolvimento clinico de APL - 2 para Degeneração
Macular Relacionada à Idade (DMRI neovascular e atrofia geográfica (AG).

INSTITUTO PINSTITUTO PINSTITUTO PINSTITUTO PINSTITUTO PAULISTAULISTAULISTAULISTAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPOALMOLOGIA - IPEPOALMOLOGIA - IPEPOALMOLOGIA - IPEPOALMOLOGIA - IPEPO
CNPJ nº 67.187.070/0001-71

...continuação

11. Retenções de Tributos a Recolher          2020          2019
IRRF sobre Folha de Pagamento 15.197 9.357
Contribuições Retidas Lei 10.833 (PIS/COFINS/CSL) 12.587 22.610
IRRF Serviços Tomados 6.220 8.341
ISS a Recolher 713 784
Total Obrigações Tributárias - Sem Restrição 34.717 41.092
IRRF sobre Folha de Pagamento 9.840 12.292
Contribuições Retidas Lei 10.833 (PIS/COFINS/CSL) 9.753 7.629
IRRF Serviços Tomados 1.720 2.882
ISS a Recolher 125 911
Total Obrigações Tributarias - Com Restrição 21.438 23.714
Total Obrigações Tributarias 56.156 64.806
12. Provisão de Férias          2020          2019
Provisão Férias 164.056 147.339
Provisão FGTS s/ Férias 9.026 27.615
Total Provisão de Férias - Sem Restrição 173.082 174.954
Provisão Férias 149.978 118.089
Provisão FGTS s/ Férias 16.040 6.582
Total Provisão de Férias - Com Restrição 166.018 124.671
Total Provisão de Férias 339.100 299.625
13. Verbas de Projetos e Parcerias a Realizar          2020          2019
Pós Graduação - EPM 102.399 -
Projeto Paof M. Higashi 1.306 -
Fundação Lemann - 163.000
Taxa Pós-Graduação 27.995 27.997
Total Verbas de Projetos a Realizar - Sem Restrição 131.700 190.997
Secretaria Estadual de São Paulo
  - Parcerias Várzea do Carmo 2012 - SES (a) 1.377.504 1.354.620
Secretaria Estadual de São Paulo
  - Parcerias Várzea do Carmo 2013 - SES (a) 107.266 107.267
Total Verbas de Parcerias em Analise - Com Restrição 1.484.770 1.461.887
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Teleoftalmologia - SES (b) - 77.395
Projeto Amazônia (d) 3.385 65.236
Pesquisa Clínica - Toxoplasmose (Turing) (c) 165.389 167.941
Congresso Panamericano Retina 2.186 6.034
Projeto Global Award 157.864 119.446
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Várzea do Carmo - SES 158.117 166.281
Projeto Leber 16.782 16.782
Projeto Zeiss 1.549 -
Projeto Posurdex DME 636 2.717

 A segregação patrimonial dos recursos Com Restrição é resumida como segue:
Projetos Panamericano Projetos     Pronon Simasp Teleoftalmologia SES Várzea do Carmo  Total 2020  Total 2019
Ativo 531 879.984 87.500 1.067.980 480.944 2.055.606 4.572.545 4.486.823
Caixa e Equivalentes de Caixa 435 710.033 - 623.271 250.454 1.802.158 3.386.351 3.329.205
Realizáveis - 72.645 - 21.426 228.521 251.468 574.060 584.903
Não Circulante 96 97.306 87.500 423.284 1.969 1.979 612.134 572.715
Passivo 531 879.984 87.500 1.067.980 480.944 2.055.606 4.572.545 4.486.823
Projetos e Parcerias a Realizar 435 782.678 - 644.697 478.975 568.856 2.475.641 2.452.221
Projetos e Parcerias a Devolver - - - - - 1.484.770 1.484.770 1.461.887
Total Circulante 435 782.678 0 644.697 478.975 2.053.626 3.960.411 3.914.108
Não Circulante 96 97.306 87.500 423.284 1.969 1.979 612.134 572.715

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo          2020          2019
  - Unidade SUS Vila Carmosina I 2.182.611 1.749.718
Total Despesas - SUS Próprios 2.182.611 4.977.086
Salários e Encargos Sociais 1.150.419 1.253.989
Materiais Clínicos, Laboratoriais e Medicamentos 833.915 862.622
Honorários de Serviços Médicos 751.745 822.918
Despesas Administrativas 95.657 87.056
Serviços Prestados Por Terceiros 250.903 268.584
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Várzea do Carmo SES 3.082.639 3.295.168
Salários e Encargos Sociais 430.422 815.913
Materiais Clínicos, Laboratoriais e Medicamentos 187.697 338.207
Honorários de Serviços Médicos 355.005 590.481
Despesas Administrativas 38.819 51.321
Serviços Prestados Por Terceiros 73.841 110.893
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Teleoftalmologia SES 1.085.784 1.906.815
Total Despesas - SUS Privados 4.168.423 5.201.983
Total Despesas - SUS 6.351.034 10.179.068
(*) Unidade SUS - Hora Certa - SMS - (Unidade São Miguel Paulista) atividades encerradas,
com a troca da administração do Ambulatório Hora Certa, foram iniciadas as tratativas para
que o IPEPO deixasse São Miguel após cinco anos, possibilitando a abertura de uma nova
unidade na zona leste - (Unidade Vila Carmosina II) unificando a FPO. Secretaria Munici-
pal de Saúde de São Paulo - SUS Vila Carmosina I / Vila Carmosina II - Contribuindo para
a descentralização do atendimento no SUS, firmou parceria com a Secretaria Municipal da
Saúde de São Paulo, organização não governamental e empresas privadas para a implan-
tação de Centros Oftalmológicos na periferia de São Paulo, com sua primeira Unidade pró-
pria no extremo leste da Cidade, bairro Itaquera e atualmente abrindo a segunda unidade.
Além do atendimento ambulatorial, o projeto trouxe investimentos externos para a região,
materializados no estudo epidemiológico das causas da cegueira pela Organização Mundi-
al da Saúde. Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Parceria Ambulatório Várzea
do Carmo SES - Sucesso de atendimento e tratamento dos casos mais complexos de
retina oriundos da rede SUS, com realização de cirurgias de retina como a Vitrectomia e
também Injeções Intravítreas de Anti - VEGF, inclusão do tratamento de Glaucoma doença
grave, crônica e com necessidade de acompanhamento regular. Mantem Centro de Diag-
nóstico de última geração, realização de terapêuticas clínicas e cirúrgicas quando
indicadas, em centro cirúrgico ambulatorial. Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
- Parceria Teleoftalmologia SES - Diagnósticos de doenças oculares em pacientes diabé-
ticos, hipertensos e usuários do medicamento cloroquina realizados por profissionais de
saúde das UBS, encaminhados a uma central de leitura, possibilitando aos médicos ana-
lisarem as imagens, emitirem laudos e o tratamento a distância.
17. Receitas com Projetos Privados          2020          2019
Pronon 15.955 16.746
Projetos Privados 364.967 507.381
Total Projetos - Com Restrição 380.922 524.128
Prestação de Serviços Privados 5.577 246.300
Receitas SUS 366.297 104.313
Total Projetos - Sem Restrição 371.874 246.300
Total Geral 752.796 770.428
18. Receitas de Eventos e Pesquisas          2020          2019
Patrocínios 66.972 -
Doações - 75.040
Inscrições - Congressos - 7.333
Total Receitas Sociais e Com Eventos - Sem Restrição 66.972 82.373
Congresso Panamericano 4.364 8.025
Inscrições - Congresso - SIMASP 1.902.246 3.291.002
Total Receitas Sociais e Com Eventos - Com Restrição 1.906.610 3.299.027
Total Geral 1.973.582 3.381.401

19. Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento
Receitas          2020          2019
Prestação de Serviço Privado PF 666.972 1.583.269
Prestação de Serviço Privado PJ 5.200 7.000
Patrocínios 10.000 25.000
Outras Receitas 17.500 -
Total de Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento 699.672 1.615.269
Despesas          2020          2019
Materiais Clínicos, Laboratoriais e Medicamentos 15.818 77.961
Honorários de Serviços Médicos 159.663 213.011
Despesas Administrativas 265.410 512.340
Reembolso de Participação - 378.957
Serviços Prestados Por Terceiros 312.953 199.410
Total de Despesas com Cursos de Aperfeiçoamento 753.844 1.381.679
20. Receitas e Despesas Financeiras          2020          2019
Variação Monetária Ativa 27.689 72.917
Rendimento de Aplicações Financeiras 386.478 437.685
Descontos Obtidos 183.542 111.964
Juros Ativos - 1.389
Total - Receitas Financeiras 597.709 623.955
Variação Monetária Passiva 27.689 72.917
Taxas de Cartões de Crédito 41.421 53.217
Despesas Bancárias 17.446 19.391
Processos Judiciais – Ação Civil 1.000 4.802
Juros Passivos e Multas 306.026 706
Descontos Concedidos - 32.277
Reembolso de Participação - 7.539
Total - Despesas Financeiras 393.582 190.849
21. Outras Receitas e Despesas: Outras Receitas          2020          2019
Reembolso de Participação 233.202 -
Outras Receitas 53.205 429.640
Reversão de Depositos Judiciais - 1.007.285
Doações Recebidas - 660.028
Total - Outras receitas - Sem Restrição 286.407 2.096.953
Outras Despesas          2020          2019
Incentivo ao Desenvolvimento e Pesquisas - 802.789
Ações Sociais (a) 71.164 113.654
Reembolso de Participação 233.696 -
Total Geral - Outras Despesas 304.860 916.443
(a) Refere-se a atendimentos de oftalmologia humanitária do Projeto Humaitá com objetivo
atender as populações ribeirinhas de duas cidades do Amazonas que carecem de acesso
à saúde ocular: Urucará e Parintins, onde equipes me médicos oftalmologistas do Projeto
embarcaram em navios de assistência social da Marinha para realizar mais de cem proce-
dimentos cirúrgicos. 22. Imunidade Tributária: Tendo em vista que a Entidade não distribui
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos resul-
tados, aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos ins-
titucionais e mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro líquido -
CSLL, ao Programa de Integração Social - PIS) e à Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e aos impostos municipais e estaduais de acordo com os
dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Naci-
onal - CTN, bem como impostos incidentes sobre a Folha de Pagamento (Em razão do
disposto no art.19 da Lei n. 10.522/2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.1/2014 e na
Nota PGFN/CASTF/N. 637/2014, a Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se vin-
culada ao referido entendimento solução de consulta vinculada a COSIT n.173, de 13/03/
2017). Em 21/09/2017, foi deferida a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação ajui-
zada nº 1005879-92.2017.4.01.3400, distribuída para a 1ª vara Federal, referente ao
questionamento sobre recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento, portanto por
decisão judicial a contribuição deixou de ser recolhida a partir da competência de setem-
bro/2017. 23. Renuncia Fiscal - Beneficios Usufruídos: A imunidade das contribuições
sociais usufruídas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
está apresentada como segue:

PIS Folha COFINS Cota Patronal Terceiros      Rat Total 2020 Total 2019
27.838 497.575 556.755 161.459 27.838 1.271.465 1.665.192

24. Trabalhos Voluntários
Atividades Quantidade de Custo Custo Total Total
  - Voluntários 2020  Horas (Hs) Mês Hora (R$) Mês (R$)  Ano 2020 Ano 2019
Diretoria Estatutária 40:00 hs 306,53 9.196 110.352 110.880
Membros do Conselho
  de Administração 16:00 hs 170,13 5.104 61.248 55.440
Membros do Conselho Fiscal 9:00 hs 125,40 3.762 45.144 34.320
Fellows (Corpo Clinico Voluntario)    248.916 610.320
Total 465.660 810.960
25. Instrumentos Financeiros: A Entidade não participa de Operações envolvendo instru-
mentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou
taxa de juros, tendo em vista não possuir Operações com essas características. O valor
contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos balanços patrimoniais não
difere substancialmente dos valores de mercado. 26. Seguros: Os seguros são contrata-
dos por valores considerados suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos e
perdas sobre partes dos ativos. 27. Eventos Subsequentes: Aos fatos ocorridos subse-
quentemente a data de encerramento do exercício, que possam provocar efeitos sobre
seus resultados futuros, a Entidade recebeu em 08/01/2021 o prêmio Antônio
Champalimaud Vision Award - ano 2019, no valor de • 333.258,33 (Trezentos e trinta e três
mil duzentos e cinquenta e oito euros e trinta e três centavos de euros) pelo Banco
Bradesco , a ser convertido no período de até seis meses. 28. Efeitos da Pandemia -
COVID 19: Desde o mês de março de 2020, com a ocorrência da pandemia e avanço do
vírus COVID-19 no país, houve a necessidade de adoções preventivas e imediatas que
modificaram as operações do IPEPO começando pelo distanciamento/isolamento social,
paralização das atividades por alguns períodos para atender diversas normas legais
requeridas pelas autoridades de saúde, de trabalho e outros órgãos nas diversas fases
que se seguiram. No âmbito corporativo, o IPEPO implementou medidas imediatas para
minimizar qualquer impacto na qualidade do atendimento a seus pacientes, mitigar riscos
para seus colaboradores e familiares e garantir a manutenção e continuidade das opera-
ções, dentre as quais destacamos: Comunicação corporativa recorrente por e-mail e
aplicativos de mensagens, visando informar e conscientizar todos os colaboradores sobre
os riscos relacionados à disseminação do vírus e as formas de prevenção; Adoção do
regime home office para todos os colaboradores com idade acima de 50 anos onde essa
modalidade foi possível; Realização de reuniões por videoconferência; Reforço na
higienização de todos os postos de trabalho e com distanciamento. Transferência da área
de recebimento e entregas de materiais e medicamentos com contato restrito com nossos
colaboradores; Atendimento às normas e legislações aprovadas entre outras. Adoção da
MP 936/20 – Redução de Jornada de trabalho /Salário (25% a 50%) e suspensão de con-
trato de trabalho para colaboradores do grupo de risco; Adoção da MP 927/20- Antecipação
de férias dos colaboradores; Renegociação com redução dos contratos dos prestadores
de serviço. De modo geral, nossas operações não deixaram de ser realizadas e não hou-
veram ocorrências relevantes sobre os efeitos da pandemia que resultassem em perdas a
serem estimadas e provisionadas em nossas Demonstrações Financeiras, aspectos nega-
tivos ou que afetem a continuidade das operações até a volta à normalidade. A Administra-
ção do IPEPO segue atenta e diligente a toda e qualquer informação ou evento relacionado
ao COVID-19, processo de vacinação e outras medidas de forma a deixar seus pacientes
e colaboradores e o mercado em geral informados acerca de mudanças de avaliação ou
outros fatores que tragam efeitos relevantes para as operações assistenciais do IPEPO.

14. Atendimento aos Pacientes do SUS e não SUS
Tabela Comparativa de Produção Geral (Por Quantidade)

2020 2019
Percent. Percent.

Qtdes (Qtdes) Qtdes (Qtdes)
Particulares, Operadoras de Saúde e Contratos
Atendimentos Particulares,
  Operadora de Saúde e Contratos 17.491 12,48% 30.047 11,12%
HSPM (Hospital do Servidor Público Municipal) 721 0,51% 1.390 0,51%
Subtotais 18.212 12,99% 31.437 11,63%
Prestação de Serviços SUS
Convênio SUS Unidade Itaquera - SMS 77.484 55,27% 112.509 41,64%
  - Direto Hospital/Dia

  Hora Certa - SMS 27.529 19,64% 97.391 36,04%
Subtotais 105.013 74,90% 209.900 77,68%
Convênio SUS Teleoftalmologia - SES 4.704 3,36% 16.097 5,96%
  - Indiretos Amb. Várzea do Carmo

  - SES 12.274 8,75% 12.766 4,72%
Subtotais 16.978 12,11% 28.863 10,68%
Totais 140.203 100,0% 270.200 100,0%
O IPEPO em cumprimento a determinação da Lei 12.101/09, Artigo 4o, Inciso II e art.
17 e seguintes da Portaria nº 834 de 26 de abril de 2016, prestou serviços ao SUS em
percentual superior ao limite mínimo de 60% (sessenta por cento), conforme Tabela de
Produtividade acima, descrita nas Operações do exercício de 2020 e 2019. Desta for-
ma, com esse resultado, atende-se a legislação vigente (Lei nº 12.101, de novembro
de 2009, alterada pela lei 12.868 de 15 de outubro de 2013) para manutenção da cer-
tificação como Entidade Filantrópica para o exercício de 2020 e 2019. 15. Receitas de
Prestação de Serviços: Refere-se a Atendimento de Particulares e Convênios de
Operadoras de Saúde.

         2020          2019
Prestação de Serviço Privado PF 1.696.862 2.179.831
Prestação de Serviço Privado PJ 1.120.531 1.740.508
Saúde Complementar 1.702.442 2.741.358
Subtotal 4.519.835 6.661.697
(-) Cancelamentos de Notas, Glosas e Reembolsos a Clientes (17.564) (31.830)
Total Receitas de Prestação de Serviços - Sem Restrição 4.502.271 6.629.867
16. Receitas e Despesas com Parceria - SUS
Receitas - SUS          2020          2019
Unidade SUS - Hora Certa - SMS (*) - 4.484.449
Unidade SUS - Vila Carmosina I 3.884.056 1.841.198
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Várzea do Carmo SES 3.052.243 3.289.029
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Parceria Teleoftalmologia SES 1.079.466 1.910.321
Total Receitas - SUS 8.015.765 11.524.997
Despesas - SUS          2020          2019
Salários e Encargos Sociais - 931.692
Materiais Clínicos, Laboratoriais e Medicamentos - 513.016
Honorários de Serviços Médicos - 1.727.440
Despesas Administrativas - 3.842
Serviços Prestados Por Terceiros - 51.378
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade SUS - Hora Certa - SMS (*) - 3.227.368
Salários e Encargos Sociais 834.131 758.904
Materiais Clínicos, Laboratoriais e Medicamentos 243.906 111.119
Honorários de Serviços Médicos 792.641 673.137
Despesas Administrativas 175.390 122.791
Serviços Prestados Por Terceiros 136.543 83.767

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1122842-97. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Botucatu, Estado de SP, Dr(a). Fabio Fernandes Lima, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Francisco Pereira de Matos Neto, Brasileiro, Separado judicialmente, Do 
Comércio, RG 102045513, CPF 926.244.728-00, com endereço à Avenida Rio Casca, 2, quadra 1, 
Lote 2, Centro, CEP 78195-000, Chapada Dos Guimaraes - MT, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando 
em síntese: ajuizou-lhe ação de cobrança no valor de R$3.500,00,referente às taxas de conservação 
do lote 17,da Quadra J A, do loteamento Ninho Verde – Gleba II. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Botucatu, aos 30 de março de 2021 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1119266-62.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ivan Yutaka Ito, Brasileiro, CPF 396.743.809-06, que lhe foi proposta 
uma ação de cobrança, de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, no valor de R$ 5.578,23, referente à taxa de conservação do lote 28, da Quadra 
IR, do Loteamento Ninho Verde – Gleba II (atualmente denominado Ninho Verde II Eco Residence). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial, bem como serão tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais.  Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0016983-70.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 

de Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Lívia Martins Trindade, na forma da 
Lei, Faz Saber a Luiz Guilherme de Souza, CPF/MF Nº 059.162.398-66, e terceiros interessados, 
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da 
ação de Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, por 
edital, da penhora que recaiu sobre o lote 14 da quadra FZ do empreendimento Terras de Santa 
Cristina–Gleba II,registrado sob a matrícula Nº 39.876 do Cartório de Registro e Anexos da Comarca 
de Avaré/SP” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Luiz Guilherme de Souza, CPF 
Nº 059.162.398-66.O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s)bem(ns)depositado(s) sem 
expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento das 
obrigações  inerentes. Inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 06 de abril de 2021 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010845-07.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta  Nasci 
mento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a corré Neusa Villadal de Carvalho, CPF/MF 
Nº 214.461.468-71, Daniela Villadal de Carvalho, CPF Nº 195.216.488-56, Denise de Carvalho CPF 
Nº 092.262.988-90, Daniel Frederico de Carvalho Junior, CPF Nº 125.963.578-36, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$7.356,14, 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos dos lotes 20,34 e 36, da Quadra CZ, do 
Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba IV. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido 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. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A. - CNPJ: 62.277.041/0001-87
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

São convocados os acionistas da DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A., com sede social à Avenida Margi-
nal Direita do Tietê, 800, a se reunirem em assembleia geral ordinária,  nesta Capital, às 10:00 horas do dia 28 de abril 
de 2021. Por conta da pandemia do COVID-19 a reunião será através de vídeo conferência, a fim de tratarem da se-
guinte ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras publicadas 
em 10/04/2021 relativas ao exercício findo em 31/12/2020. São Paulo, 15 de abril de 2021.

Perth Participações S.A.
(em constituição)

Ata de Assembleia Geral de Constituição
Aos 17/12/20, 10 h., na sede, Rua Cláudio Soares, nº 72, conjunto 719, Pinheiros, SP/SP, com a totalidade. Mesa: Presidente: Gustavo 
França Pianucci; Secretário: Maximiliano José Ranzani Garcia. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição de uma S.A. sob a 
denominação de Perth Participações S.A., e Estatuto Social que se encontra arquivado na íntegra na sede da Companhia. Eleger: Gustavo 
França Pianucci, RG 41.119.577-3 SSP/SP, CPF 362.762.708-30, e Maximiliano José Ranzani Garcia, RG 34.715.849-3 SSP/SP e 
CPF nº 222.429.398-40, Diretores sem designação específica; todos com mandato de 2 anos. Jucesp sob NIRE nº 3530056435-9 em 
05/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 026/2021; Objeto: contratação de 
empresa para celebrar contrato de prestação de serviço para execução das atividades de elaboração, 
criação e implementação do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências contra as Crianças e 
Adolescentes para o Município de Vargem Grande do Sul - Entrega das Propostas: a partir de 15/04/2021 
às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
29/04/2021 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
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos A política 
e os limites da dor 
Cursando mestrado 
em Sociologia, 
travei contato com a 
obra ‘Em defesa da 
política’, de Marco 
Aurélio Nogueira, 
professor titular de 
Teoria Política, na 
Unesp, pesquisador 
e um intelectual 
público

A obra tem um estilo 
que prima pela cla-
reza estética con-

jugada a um excepcio-
nal ferramental analítico 
objetivando defender a 
Política, com P maiúsculo. 
Passados 20 anos, o escrito 
de Nogueira permanece 
atual e inquietante. Em 
uma recente avaliação de 
meus alunos que, em tem-
pos pandêmicos, realiza-
ram a tarefa no aconchego 
de seus lares, usei trechos 
do referido livro. 

Costumo, sempre, após a 
prova, comentar o que era 
esperado, relembro os au-
tores estudados (no caso: 
Maquiavel, Hobbes, Locke 
e Rousseau) e discuto com 
a turma a correção. Neste 
momento, li alguns trechos 
de Nogueira, especialmen-
te, acerca do cansaço e da 
descrença na política: 

“O quadro geral é de des-
crença e desilusão. A gran-
de maioria simplesmente 
se deixa levar. Perde a fé 
na vida pública, entrega-se 
ao fatalismo e à resignação, 
ao deslumbramento pe-
rante o poder, caindo nos 
braços dos ilusionistas de 
plantão”. 

E, sobre os políticos, 
complementa: “Os políti-
cos profissionais são inter-
mediários, representantes, 
lideranças. Vivem e agem 
no interior de um sistema. 
A boa ou a má qualidade 
deles depende da quali-
dade dos que são por eles 
representados, dos valo-
res que prevalecem e da 
armação institucional em 
que operam”.

No que tange à defesa 
da política, aduz que: “Sair 
em defesa da política, 
portanto, não é algo que 
se confunda com a defesa 
dos políticos ou das insti-
tuições que nos governam; 
é, ao contrário, uma opera-
ção destinada a defender 
a hipótese mesma da vida 
comunitária. Correspon-
de à necessidade vital de 
manter abertas as com-
portas de oxigênio, para 
que possamos continuar 
a respirar”. 

Durante a aula, comen-
tando a avaliação realizada 
e relendo Nogueira, dei-me 
conta da situação lamentá-
vel de nossa existência no 
Brasil, que, infelizmente, 
tem conjugado um cená-
rio de pandemia e de uma 
política que se distanciou 
de seu nobre objetivo que 
é organizar a vida coletiva. 

Teríamos caído, segundo 
a advertência de Nogueira, 
nos braços dos ilusionistas 
de plantão? Daqueles que 
negam e atacam a políti-
ca, mas estão no bojo do 
sistema que condenam? 
E, ainda, não podemos 
nos esquecer, jamais, que 
“políticos profissionais são 
intermediários” e que a 
“boa ou má qualidade deles 
depende da qualidade dos 
que são por eles represen-
tados”. 

Assim, continua, quase 
sempre, a preponderar 
um discurso sedutor, uma 
retórica que busca culpar a 
política e os políticos, mas 
sem levar em conta que, 
no Executivo e no Legis-
lativo, há os detentores de 
mandato que foram, legiti-
mamente, eleitos. Apontar 
o dedo acusador para os 
políticos implica, no limite, 
apontar para o espelho, 
cujo reflexo apresenta a 
face de nossa sociedade. 

Estamos, todos, em maior 
ou menor grau, esgotados, 
pouco esperançosos. A do-
ença - com os contamina-
dos e mortos - não é, como 
no início, de confortáveis 
abstrações que pareciam 
distantes, como, por exem-
plo, “idosos”, “grupos de 
riscos”, “portadores de 
comorbidades”. Não. Nos 
dias que correm, as mortes 
estão, cotidianamente, em 
nossas famílias, no grupo 
de amigos, nos colegas de 
trabalho. 

Todos, crianças, jovens, 
saudáveis, atletas, estão 
perdendo a vida. As redes 
sociais apresentam fotos 
e dizeres como “luto”, 
“tristeza”, “meu amor se 
foi”, “minha vida acabou”. 
Escrevi, alhures, que, no 
Brasil, já havíamos nos 
acostumados a um número 
de quase 100 mil mortos 
por ano (60 mil assassi-
natos e 40 mil mortes no 
trânsito), há tempos nós 
normalizados o anormal. 

Qual o limite para tanta 
dor? Não sei. Vamos, por 
enquanto, suportando. 
Creio, no entanto, que o 
rescaldo desta tragédia 
nos deixará individual e 
coletivamente alquebra-
dos, os custos psicológi-
cos e sociológicos serão 
enormes. Os sinais, aqui, 
são péssimos: temos cri-
se econômica, ausência 
e atrasos na vacinação, 
desemprego, inflação, au-
mento de preços, fome e 
o Brasil isolado do mundo 
por ser o epicentro da atual 
onda da pandemia. 

Segundo dados da OCDE, 
o Brasil é o país que, den-
tre as grandes economias, 
apresenta desaceleração 
do crescimento neste co-
meço de ano. 

A reconstrução do país, 
pós pandemia, e, também, 
de nossas esperanças não 
será obra simples, rápida e 
de algum líder iluminado, 
sempre presente dado 
à nossa cultura política 
messiânica. Autocratas 
se apresentarão como 
demiurgos, com soluções 
mágicas e, obviamente, 
enganosas. 

Para o bem o para o mal, 
qualquer ideia ou projeto 
para o país dependerá da 
Política, dos esforços coa-
dunados de políticos e de-
mais cidadãos. Espero que 
estejamos preparados para 
tamanho desafio. Espero 
que a dor encontre seu 
limite e seja substituída por 
tempos felizes; da felicida-
de cotidiana, simples, do 
cafezinho com os amigos, 
da caminhada no parque, 
do abraço apertado, da 
festa de aniversário, do 
diálogo sem ódio e rancor. 

Que a Política seja o oxi-
gênio da democracia e não 
a falta dele que nos sufoca. 

(*) - É professor e pesquisador 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Graduado em Ciências 
Sociais, Mestre e Doutor em 

Sociologia, pela Unesp.

Rodrigo Augusto Prando (*)

Tel: 3043-4171

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

sua agência de confiança, ou ligue para

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ANDRÉ DE FREITAS VALADÃO, estado civil solteiro, profissão analista de suporte 
técnico, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.261-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noven-
ta (14/02/1990), residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 126, apartamento 21-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel de 
Moraes Valadão e de Celina Paz de Freitas. DÉBORA LÚCIA DOS SANTOS SOUSA, 
estado civil divorciada, profissão analista de seguros, nascida em Jaboatão dos Gua-
rarapes, Estado de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, PE no dia vinte e cinco de 
setembro de mil novecentos e noventa e um (25/09/1991), residente e domiciliada Rua 
Emílio Serrano, 126, apartamento 21-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino José dos Santos e de Josilda Jozué do Nas-
cimento.

LUCAS SOUSA FARIAS, estado civil solteiro, profissão operador de máquina injetora, 
nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/178.FLS.001V-SUZANO/SP), Suzano, SP 
no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e oito (16/08/1998), residen-
te e domiciliado Rua Padre José Vieira de Matos, 178, apartamento 22-A, Conjunto 
Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Farias e de Cleia Sousa Farias. DAYANA GONÇALVES DOS REIS, estado civil soltei-
ra, profissão publicitária, nascida em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/275.FLS.155V 
DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e 
noventa e oito (24/09/1998), residente e domiciliada Rua Padre José Vieira de Matos, 
178, apartamento 22-A, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Joselito Batista dos Reis e de Maria Aparecida Gonçalves 
de Jesus Reis.

HAROLDO PAIXÃO DE JESUS, estado civil divorciado, profissão auditor, nascido nes-
te Distrito, São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta (07/05/1980), 
residente e domiciliado Travessa Leopoldo Brigido, 88, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Oscarino Paixão de Jesus e de Maria Clara de Jesus. MONIKE 
ROSA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida no 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.054-MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (01/09/1988), residente 
e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 480, bloco A, apartamento 32, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vilson Rosa Santos e de Marlene 
Gomes dos Santos.

ADÉLIO LOPES LEITE, estado civil solteiro, profissão técnico pleno, nascido em Feira 
Nova, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/032.FLS.135 GLÓRIA DO GOITÁ/PE), Feira 
Nova, PE no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e três (01/11/1973), 
residente e domiciliado Rua Lincoln Junqueira, 191, casa 02, Jardim São Pedro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino José Leite e de Maria Lopes de Melo. ROSÂN-
GELA HELENA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, 
nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia dezesseis de setembro 
de mil novecentos e setenta e nove (16/09/1979), residente e domiciliada Rua Lincoln 
Junqueira, 191, casa 02, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anto-
nio Tributino dos Santos e de Helena Lopes dos Santos.

GILBERTO GOMES DE SÁ, estado civil divorciado, profissão agente operacional, nas-
cido em Arcoverde, Estado de Pernambuco, Arcoverde, PE no dia dezoito de março de 
mil novecentos e sessenta e dois (18/03/1962), residente e domiciliado Praça Jandai-
ra, Travessa Particular, 137, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Adalberto Deodato de Sá e de Adalgisa Gomes de Sá. IVANA DE 
OLIVEIRA COSTA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Marília, neste 
Estado, Marília, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e sessenta 
e nove (24/11/1969), residente e domiciliada Praça Jandaira, Travessa Particular, 137, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joroabe de 
Oliveira Costa e de Onofra da Cruz.

FERNANDO ALVES SUMINI, estado civil solteiro, profissão fundidor, nascido no Sub-
distrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/101.FLS.014-VILA FORMOSA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa (15/05/1990), residente e 
domiciliado Rua Confissão, 705, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Jair Sumini e de Marlenilda Cirqueira Alves Sumini. DAIANE FERREIRA 
DA SILVA SOARES, estado civil solteira, profissão assistente financeiro, nascida no 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/121.FLS.265-IPIRANGA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e oito (05/06/1988), residente e 
domiciliada Rua Confissão, 705, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco Feitosa Soares e de Vera Lucia Ferreira da Silva.

LUCAS CAVALCANTE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-455,FLS.293-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e noventa e sete 
(02/05/1997), residente e domiciliado Rua Paulo Frontim, 323, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Barbosa da Silva e de Alice Alves Cavalcante 
da Silva. RAFAELLA CAMPOFIORITO GIANCRISTOFARO, estado civil solteira, pro-
fissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-131,FLS.033 TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e nove 
(21/03/1999), residente e domiciliada Rua Paulo Frontim, 323, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Filippo Giancristofaro e de Andrea Campofiorito 
Giancristofaro.

JOSÉ ORLEAN CORDEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão (CN:LV.A/042.FLS.298-
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA), Santa Quitéria do Maranhão, MA no dia oito 
de maio de mil novecentos e oitenta e seis (08/05/1986), residente e domiciliado Rua 
André de Almeida, 2785, casa 01, Cidade São Mateus, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de José Itamar Araújo dos Santos e de Maria Domingas Cordeiro dos Santos. 
BRUNA SUELEN VENEZIANI, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.052 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (14/01/1986), residente 
e domiciliada Rua Antônio Gandini, 525, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Romeu 
Veneziani Filho e de Zilda Soares de Senna Veneziani.

ALAN GONÇALVES FERNANDES, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido 
no Subdistrito Santa Cecília, nesta Capital (CN:LV.A/024.FLS.363-SANTA CECÍLIA/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa e um 
(19/02/1991), residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, bloco 
F, apartamento 08, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Alex Fernandes e 
de Valéria Mori Gonçalves Fernandes. PAULA TOMAZ DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão bancária, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/297.
FLS.247-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e 
nove de outubro de mil novecentos e noventa (29/10/1990), residente e domiciliada 
Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, bloco F, apartamento 08, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Tomaz de Oliveira e de Maria Dolores de Morais de 
Oliveira.

CELSO DOS SANTOS COQUEIRO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão técnico em 
mecânica, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/282.FLS.036-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e sete (03/07/1997), residen-
te e domiciliado Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 224, apartamento 05, Jardim Mara-
bá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso dos Santos Coqueiro e de Leodolmira 
Coqueiro Neta. CAROLINE FERREIRA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/287.FLS.031V
-ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e 
noventa e sete (26/07/1997), residente e domiciliada Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 
224, apartamento 05, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Rodrigues de Oliveira e de Jeny Ferreira.

RAIMUNDO LAURÊNIO XAVIER JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão operador de 
loja, nascido em Tauá, Estado do Ceará (CN:LV.A/021.FLS.044-TAUÁ/CE), Tauá, CE no 
dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e oito (02/08/1998), residente e domi-
ciliado Rua Ipequi, 22, casa 02, Vila Nova Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de Raimundo Laurênio Xavier e de Margarida Cavalcante Xavier. IASMIM DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão operadora de loja, nascida neste Distrito (CN:LV.A/316.
FLS.005-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos 
e noventa e oito (29/05/1998), residente e domiciliada Rua Albertina Medeiros, 1282, 
Vila Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson José de Souza e de Iara 
da Conceição Souza.

RODRIGO CÉSAR FIDÊNCIO SILVA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em Uberlândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/042.FLS.004-UBERLÂN-
DIA/MG), Uberlândia, MG no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e 
dois (17/07/1982), residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 708, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Vicente Hipólito da Silva e de Maria Dalva Fidêncio da 
Silva. ROSANGELA LOBO DE SOUSA, estado civil divorciada, profissão cabelei-
reira, nascida em Itabuna, Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia onze de junho de mil 
novecentos e sessenta e seis (11/06/1966), residente e domiciliada Rua Fontoura 
Xavier, 708, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Ferreira de Sousa e de Te-
reza Maria Lobo de Sousa.

JOÃO GABRIEL DIAS PIRES, estado civil solteiro, profissão analista de desen-
volvimento de sistemas, nascido neste Distrito (CN:LV.A/319.FLS.213V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e oito 
(02/09/1998), residente e domiciliado Avenida Professor Osvaldo de Oliveira, 595, 
Jardim Helena, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Paulo Cruz Pires e de 
Veronica Maria Carneiro Dias Pires. LAYS BERTOLAZZI RAMOS DO NASCIMEN-
TO, estado civil solteira, profissão atendente de telemarketing, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/093.FLS.187V-FERRAZ DE VASCONCE-
LOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezessete de fevereiro de dois mil 
(17/02/2000), residente e domiciliada Avenida Professor Osvaldo de Oliveira, 595, 
Jardim Helena, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Ramos do Nasci-
mento e de Hozana Ferreira Bertolazzi.

DENIS DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão webmaster, nascido no Subdis-
trito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/029.FLS.016 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de outubro de mil novecentos e setenta e nove (13/10/1979), residente 
e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 361, bloco A, apartamento 112, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailson de Carvalho e de Isabel 
Francisco de Carvalho. GYCELLE PAIVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profis-
são psicóloga, nascida em Pesqueira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/026.FLS.297 
PESQUEIRA/PE), Pesqueira, PE no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (23/10/1995), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 361, bloco A, 
apartamento 112, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Givaldo de Oliveira e de Maria José Paiva de Oliveira.

JULIO CESAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de extrusão II, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/062.FLS.107V-ALTO DA MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (09/08/1987), resi-
dente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 798, bloco A, apartamento 54, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sandra Aparecida dos Santos. TAMIRIS DE AGUIAR SEVERO 
GOMES, estado civil divorciada, profissão recepcionista, nascida em Registro, nes-
te Estado, Registro, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa 
(24/04/1990), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 798, bloco A, apartamento 
54, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Gomes e de Dorotea de Aguiar Severo.

ORLANDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão inspetor de qualidade, 
nascido em Granja, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.FLS.163 CARTÓRIO VIEIRA/CE), 
Granja, CE no dia nove de julho de mil novecentos e setenta e oito (09/07/1978), re-
sidente e domiciliado Rua Tucuxi, 756, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Osmar dos Santos e de Rosilda Morais dos 
Santos. JULIANA CALDEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/097.FLS.096V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(31/05/1987), residente e domiciliada Rua Jupará, 268, apartamento 21, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Caldeira de Oliveira e 
de Marcia da Penha de Oliveira.

JULIANO DE SOUZA SILVA, estado civil divorciado, profissão ajudante de produ-
ção, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dezenove de março 
de mil novecentos e oitenta e sete (19/03/1987), residente e domiciliado Rua Mário 
de Paiva Simões, 25, Jardim Vida Nova, Guarulhos, neste Estado, SP, filho de Adão 
Aparecido da Silva e de Vilma Conceição de Sousa Silva. CAMILA MARQUES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/067.FLS.056V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de 
mil novecentos e oitenta e nove (13/05/1989), residente e domiciliada Rua Nilce, 57, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Marques dos Santos e de Maria 
das Graças Lima Marques.

MARIANA DE CARVALHO BENEVIDES, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/201.FLS.161-GUAIANA-
SES/SP), São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e oito 
(20/06/1998), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 250, apartamento 52-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Rodrigues Benevides e de Leila Maria de Carvalho. DANIELLE MARQUES MILA-
NO, estado civil solteira, profissão auxiliar de SAC, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/108.FLS.114V-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de 
dois mil (15/01/2000), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 250, apartamento 52-
B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo 
Milano e de Leticia Fernanda Gomes Marques.

DIOGO DOS SANTOS VIEIRA, estado civil solteiro, profissão psicólogo, nascido no 
Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/183.FLS.020 BELA VISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e nove (06/04/1989), residente 
e domiciliado Rua Serafim dos Anjos, 277, casa 03, Jardim Helena, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Fabio de Oliveira Vieira e de Ana Lucia dos Santos Vieira. 
NATALINA PROCOPIO DA COSTA, estado civil solteira, profissão assistente social, 
nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.085-VILA FOR-
MOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (23/12/1982), residente e domiciliada Rua Serafim dos Anjos, 277, casa 03, Jardim 
Helena, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Augusto Procopio da Costa e de 
Neide Jesus da Costa.

RICHARD LUCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascido em Itanhaém, neste Estado (CN:LV.A/042.FLS.033 ITANHAÉM/SP), Itanhaém, 
SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e seis (17/10/1996), re-
sidente e domiciliado Praça Jandaira, 197, bloco 02, apartamento 33, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Belarmino da Silva 
e de Maria Aparecida Lucio Nunes. THAÍS CRISTINE DO NASCIMENTO, estado civil 
divorciada, profissão escriturária administrativa, nascida no Subdistrito Cerqueira Cesar, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e 
seis (17/03/1986), residente e domiciliada Praça Jandaira, 197, bloco 02, apartamento 
33, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo 
Antonio do Nascimento e de Janete Alice do Nascimento.

THALYSON DAGMAR SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido neste Distrito (CN:LV.A/271.FLS.190V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (21/02/1997), residente e 
domiciliado Avenida Padre Gregório Mafra, Travessa Lageado Amarelo, 38, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elmo Dagmar dos Santos e de Sandra Cristina 
Alves de Souza dos Santos. CRISLAINE LIMA DE OLIVEIRA MARIA, estado civil sol-
teira, profissão recepcionista, nascida em Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV.A/068.
FLS.191V-ITAQUAQUECETUBA/SP), Itaquaquecetuba, SP no dia sete de junho de mil 
novecentos e noventa e seis (07/06/1996), residente e domiciliada Avenida Padre Gre-
gório Mafra, Travessa Lageado Amarelo, 38, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Adelson de Oliveira Maria e de Denise Jorge de Lima.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão orientador de tráfego, 
nascido em Serraria, Estado da Paraíba (CN:LV.A/029.FLS.131-SERRARIA/PB), Ser-
raria, PB no dia nove de junho de mil novecentos e cinquenta e cinco (09/06/1955), 
residente e domiciliado Rua Nova Esperança, 60, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Maria Filgueira Alves. MARIA DO ROSÁRIO VITOR DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Ribeira do Pombal, Estado da Bahia (CN:LV.A/015.
FLS.396-RIBEIRA DO POMBAL/BA), Ribeira do Pombal, BA no dia sete de outubro de 
mil novecentos e sessenta e um (07/10/1961), residente e domiciliada Rua Nova Espe-
rança, 60, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zacarias Vitor dos Santos e de 
Alzira Candida dos Santos.

EMERSON DE SOUZA MAIRÃO, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de março de mil novecentos e 
setenta e oito (05/03/1978), residente e domiciliado Travessa Bruno Bonetti, 12, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rafael Mairão Neto e de Suely de 
Souza Mairão. GRETCHEN APARECIDA PEREIRA, estado civil divorciada, profissão 
supervisora administrativa, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze 
de agosto de mil novecentos e setenta e nove (12/08/1979), residente e domiciliada 
Rua Batalha de Catalão, 445, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Olinto 
Gomes Pereira e de Margarida Terezinha de Oliveira Pereira.

JOSÉ RAIMUNDO NUNES FILHO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Floriano, Estado do Piauí (CN:LV-A-100,FLS.177 FLORIANO/PI), Floriano, PI no dia 
vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e três (24/02/1973), residente 
e domiciliado Rua Barralhara, 23, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo Nunes e de Maria Alexandre da Guia 
Nunes. ANDRÉA DE SOUZA ALCÂNTARA, estado civil divorciada, profissão ajudante 
geral, nascida em Paramirim, Estado da Bahia, Paramirim, BA no dia vinte e quatro de 
março de mil novecentos e oitenta e um (24/03/1981), residente e domiciliada Rua Bar-
ralhara, 23, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Arlindo Alves de Alcantara e de Antonia Viana de Souza Alcantara.

CLAUDOMIRO MARQUES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão serralheiro, nas-
cido em Rio Largo, Estado de Alagoas (CN:LV.A/076.FLS.058-RIO LARGO/AL), Rio 
Largo, AL no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (15/02/1974), 
residente e domiciliado Rua Fraiburgo, 350, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Manoel Macário de Lima e de Marieta Marques. ELIETE ROSALES DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/122.FLS.234 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de maio de 
mil novecentos e sessenta e sete (18/05/1967), residente e domiciliada Rua Fraiburgo, 
350, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dante Rosales da Silva e de 
Thercia dos Santos.

EZEQUIEL DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão músico, nascido em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e um de maio de mil novecen-
tos e oitenta e oito (21/05/1988), residente e domiciliado Rua das Rosas, 73, Jardim 
Las Vegas, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filho de Jere-
mias Teodoro de Souza e de Francisca Maria dos Santos Souza. DYANE PONCIANO 
ACACIO, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noven-
ta (23/03/1990), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1357, apartamento 14-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Dago-
berto Acacio e de Sueli Ponciano Acacio. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LuCAS FERREIRA SAMPAIO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/2000, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Mariano Sampaio e de Lusinete 
Tavares Ferreira Sampaio. A pretendente: DEnISE RODRIGuES DE OLIVEIRA, pro-
fissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de William dos 
Santos Rodrigues e de Marinalva Alves de Oliveira.

O pretendente: RICARDO PASSOS FERnAnDES, profissão: confilheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Fernandes e de Noemia Maria 
do Nascimento. A pretendente: MARIA LuCELInA PInTO LOPES, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 
12/06/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Pereira Lopes e de Mariana Pinto Lopes.

O pretendente: KAIquE BALIEIRO HOLAnDA, profissão: mecânico de refrigeração, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Medeiros Holanda e de Nilvani Balieiro de Souza. 
A pretendente: JuLIAnA CLEMEnTE DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gesse Gomes da Silva e de Rosangela Clemente da Silva.

O pretendente: LuCAS BERALDO GOMES, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes Sobrinho e de Neuza 
Beraldo Gomes. A pretendente: BEATRIz PEREIRA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/01/2003, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bernardo Pereira e de Luciene Angelita da Silva.

O pretendente: THIAGO MESSIAS DOS SAnTOS, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1992, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alice Messias dos Santos. A 
pretendente: MICHELLE DA SILVA COSTA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas da Silva Costa e de Maria José da Silva Costa.

O pretendente: CLAuDIOnOR BATISTA DE ARAÚJO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Oliveira dos Brejinhos, BA, data-nascimento: 06/02/1988, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de João Martins de Araújo e de Rosalina Batista de 
Araújo. A pretendente: DAnIELA DA COnCEIÇÃO COIMBRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecida de Souza Coimbra e de 
Maria de Lourdes Conceição Coimbra.

O pretendente: ROBERT WAGnER DA SILVA JÚnIOR, profissão: cobrador de ônibus, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robert Wagner da Silva e de Flavia 
Patricia de Araujo. A pretendente: GABRIELE DA SILVA, profissão: camareira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Boituva, SP, data-nascimento: 12/10/2002, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leonildo Norberto da Silva e de Elisangela da Silva.

O pretendente: JAIRO DA SILVA VILELA, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro Vilela e de Maria do Socorro da Silva Vilela. 
A pretendente: JESSICA CAROLInE BOnFIM, profissão: agente comunitária de saúde, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio José de Moura Bonfim e de 
Maria Aparecida Bezerra da Silva.

O pretendente: SAMuEL ALMEIDA MOREIRA, profissão: técnico de processos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1997, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Edmilson José Correira Moreira e de 
Marinelva Almeida Moreira. A pretendente: VITÓRIA DE SOuSA RODRIGuES LEITE, 
profissão: técnica em nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-
-nascimento: 22/07/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Wagner Rodrigues Leite e de Maria de Lourdes de Sousa Leite.

O pretendente: WELLInGTOn TADEu PInA, profissão: motoboy, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Washington Luiz Pina e de Silvani Macedo da Silva Pina. A 
pretendente: DAnIELA DA SILVA FRAnCISCO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/03/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ageu Francisco e de Lenita Valantin da Silva Francisco.

O pretendente: VILMAR ALVES ARAnHA, profissão: oficial de encanador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves Aranha e de Joaquina Rodrigues de Souza. 
A pretendente: ELIAnA MARTInS, profissão: professora, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1970, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Belmiro Martins e de Maria Afonso Moraes Martins.

O pretendente: LEAnDRO LIMA CARVALHO, profissão: analista de relatórios, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gioval Piteira de Carvalho e de Edileuza 
Lima dos Santos Carvalho. A pretendente: InGRID DE quEIROz, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1990, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Roseli de Queiroz.

O pretendente: JOSEnILDO DE SOuzA, profissão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Santana, BA, data-nascimento: 19/02/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Diolino Francisco de Andrade e de Maria do Carmo Sou-
za. A pretendente: ELAnE DE LIMA PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santana, BA, data-nascimento: 03/01/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdivino Alves Pereira e de Ednalva de Brito Lima.

O pretendente: ELISEu DOS SAnTOS GOMES, profissão: operador de injetora, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moises Almeida Gomes e de Genil-
da Pereira dos Santos. A pretendente: LAIS DE SOuzA MORAIS, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
02/10/1994, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Delmiro Prado Morais e de 
Maria das Graças Bispo de Souza.

O pretendente: ASSuERO DO nASCIMEnTO PAuLA, profissão: peixeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 19/09/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Edilson do Nascimento e de Maria do Carmo 
de Paula Ferreira. A pretendente: GISLAInE DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesuel Flauzino dos Santos 
e de Marta Lopes Nunes dos Santos.

O pretendente: ERICK DOS SAnTOS SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Ferreira da Silva Filho e de 
Maria de Lourdes Martins dos Santos Silva. A pretendente: BEATRIz SILVA RODRI-
GuES DO CARMO, profissão: auxiliar operacional, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santo André, SP, data-nascimento: 13/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de William Rodrigues do Carmo e de Dailde Silva.

O pretendente: CLEBER DA SILVA MEIRA, profissão: assistente de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/10/1994, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Altino Antonio de Meira e de Patricia da Silva. A 
pretendente: LIGIAnE DE SAnTAnA OLIVEIRA, profissão: maquiadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1996, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Liberato de Oliveira e de Edenilda 
de Santana Oliveira.

O pretendente: DIEGO DE AnDRADE DuARTE FERREIRA, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 30/08/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antenor Duarte Ferreira e de Joselina Justa de Andrade. 
A pretendente: RAELI LIMA DE JESuS, profissão: técnica de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1997, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Genivaldo Soares de Jesus e 
de Roseli Gaspar de Lima Jesus.

O pretendente: VEnILSOn DE SOuSA FAGunDES, profissão: técnico em enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosildo Fagundes e de Au-
renice Antonia de Sousa Fagundes. A pretendente: ELISABETH MARI uTSunOMIyA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/05/1976, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Mikio 
Utsunomiya e de Ilda Funabashi Utsunomiya.

O pretendente: DAnILO GOMES DA COSTA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 07/12/1954, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Gomes da Costa. A pretendente: GERALDA 
APARECIDA MOREIRA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Medina, MG, data-nascimento: 07/06/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Joaquim Costa Aguiar e de Maria Moreira Silva.

O pretendente: JAnAILSOn CARDOSO COSTA, profissão: repositor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Conceição do Lago Açu, MA, data-nascimento: 14/04/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Oliveira Costa e de Maria das 
Dores Araújo Cardoso. A pretendente: MARIA STEFAnIE ALVES DA SILVA, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Sumé, PB, data-nascimento: 10/01/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Nogueira da Silva 
e de Maria das Dôres Alves da Silva.

O pretendente: ELIAS ALBERTO BOMFIM RIBEIRO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto dos 
Santos Ribeiro e de Adriana dos Santos Bomfim Ribeiro. A pretendente: TALyTA 
ROSA DE JESuS SAnTOS, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/2001, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Aparecido de Jesus Santos e de 
Ana Lúcia Rosa Santos.

O pretendente: GABRIEL ALVES GOMES DA SILVA, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/10/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jerry Cássio Gomes da Silva e de 
Suely Alves de Sousa Silva. A pretendente: GABRIELA DE LIMA CASTRO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Martin Castro e 
de Maria Joseane Rodrigues de Lima.

O pretendente: AnDERSOn DE JESuS SOuzA LIMA, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1995, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marcos Monteiro de Lima e de Ana Maria Cristina 
de Jesus Souza. A pretendente: HABIA LIMA DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Sousa dos Santos e de 
Maria Vildaci Lima de Oliveira.

O pretendente: REnAn TEIxEIRA SAnTOS, profissão: eletricista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Natan Teixeira Santos e de Nilsa Alves de Amorim 
Santos. A pretendente: JAquELInE FERREIRA DAnTAS, profissão: vendedora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Noel Tenorio Dantas e de Railde 
Ferreira Neves Dantas.

O pretendente: HuGO AnTOnIO DA SILVA, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ibimirim, PE, data-nascimento: 26/11/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Antonio da Silva e de Tereza Maria da Silva. A 
pretendente: ISLAynE RAMOS DA SILVA, profissão: cobradora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itaíba, PE, data-nascimento: 03/09/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edimilson Pereira da Silva e de Verônica Ramos 
da Silva.

O pretendente: ALEx DE JESuS, profissão: operador de injetora, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mirtes de Jesus. A pretendente: THAIS SAnTOS 
quEIROz, profissão: dona de casa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose da Silva Queiroz e de Analde Ferreira dos Santos.

O pretendente: VITOR FERREIRA SAnTAnA DA SILVA, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/08/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson 
Santana da Silva e de Claudia Ferreira Santana da Silva. A pretendente: PÂMELA 
DOMInGuES, profissão: assistente de faturamento, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1988, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, filha de Krla Custode. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Bruno Dreher (*)

E a sugestão do Sean Par
ker foi que monetizar 
com anúncios no início 

do negócio seria como terminar 
uma festa legal às 22h. Este é um 
problema que atinge a maior parte 
das empresas que eu conheço. 
A premissa do funcionamento 
de um negócio é que ele tenha 
uma quantidade de receitas que 
permita a ela pagar suas obriga
ções com seus funcionários e que 
possam investir em patrimônio 
como computadores, imóveis, 
aplicações financeiras, filiais, etc.

O WhatsApp foi fundado em 
2009 e, sem gerar praticamente 
nenhuma receita, foi vendida para 
o Facebook cinco anos depois por 
16 bilhões de dólares. Veja bem: a 
empresa era um verdadeiro ralo de 
recursos financeiros. Durante cin
co anos foram investidos milhões 
de dólares em pessoas, compu
tadores, servidores e softwares 
sem gerar praticamente nenhuma 
receita. Como pode uma empresa 
que tem prejuízos de milhões de 
dólares valer tanto dinheiro?

Há uma frase no mercado de inovação e tecnologia que diz que 
“Dados são o novo petróleo”.

WhatsApp Pay e o modelo de negócios do século XXI
Quando assisti ao filme “A Rede Social”, que é baseado na criação do Facebook, uma das partes que mais chamou minha atenção foi a cena do jantar 
onde participavam o Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), Eduardo Saverin (Andrew Garfield) e Sean Parker (Justin Timberlake). A grande discussão entre 
Zuckerberg e Saverin era a mesma que muitas startups têm nos dias de hoje: quando monetizar?

contrar investidores dispostos a 
fazer aportes de muito dinheiro, 
durante muito tempo, em algo que 
tem a geração de dados como seu 
maior objetivo por uma série de 
motivos que merecem um artigo 
específico. Voltando à analogia 
do petróleo: primeiramente, as 
empresas devem extrair o petró
leo do solo, mas ninguém compra 
petróleo bruto. Com o petróleo 
bruto em mãos, se entende quais 
derivados deverão ser produzidos 
para atender as necessidades dos 
clientes.

E na tecnologia não é diferente. 
Primeiro, as empresas investem 
na extração de dados para depois 
interpretálos e entender quais 
produtos fazem sentido para os 
clientes. E as maiores empresas 
do mundo (Google, Facebook, 
Amazon, etc) estão aí para provar 
que este modelo não somente 
funciona, mas é o que dá os me
lhores retornos nos dias de hoje!

(*) - É futurista pela universidade Hebraica de 
Jerusalém. Já prestou cursos chancelados 

por Harvard, Stanford e Dartmouth e exerceu 
cargos de liderança em grandes grupos de 

educação, como Grupo A e Escola Conquer.

A resposta: tendo usuários. A 
partir do momento em que a em
presa possui milhões de usuários 
que geram quantidades imensas 
de dados, você pode conhecêlos a 
fundo e pensar em formas de ofe
recer serviços que façam sentido 
para eles. Aí sim é hora de gerar 
receitas. Há uma frase no mercado 
de inovação e tecnologia que diz 
que “Dados são o novo petróleo”.

Após 10 anos dando prejuí
zos, mas crescendo a sua base 

de dados exponencialmente, o 
WhatsApp finalmente lançou um 
produto que provavelmente irá 
lhe gerar bilhões em receitas, 
facilitando ainda mais a vida 
do usuário. Muitas pessoas 
fazem vendas por WhatsApp, 
conversando com seus clientes, 
mandando fotos dos produtos, 
negociando preços e condições. 
E quando o negócio é fechado, 
cria um boleto, manda um link 
para pagamento com cartão de 

crédito ou envia os dados ban
cários para depósito.

Agora, este processo ficará mais 
simples: fechado o negócio, o 
vendedor manda uma cobrança 
para o comprador que, com ape
nas poucos toques, irá autorizar 
a transferência, que será feita 
de forma automática e cobrada 
uma taxa de serviço das contas 
empresariais (contas pessoais 
serão grátis).

E o mais interessante: isso é 
lançado exatamente em um mo
mento de crise sem precedentes, 
onde as pessoas buscam novas e 
melhores alternativas para suas 
necessidades. 

Demonstrando que as crises 
são, sim, aceleradoras das mu
danças que podemos. Nos últimos 
projetos que participei, sempre 
fui embaixador deste modelo de 
negócios e dizia: “Vamos oferecer 
os nossos produtos gratuitamen
te, aumentar a nossa base de 
clientes, conhecêlos e depois 
criar formas de monetizar” e 
sempre fui voto vencido.

No Brasil, é muito difícil en
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Gestão de comunidades 
ganha mais protagonismo 

em 2021

Se você é CEO ou 
atua em alguma 
liderança estratégica, 
provavelmente já 
buscou ou vai buscar 
saber, em breve, 
o que é gestão de 
comunidades e quais 
os benefícios para o 
seu negócio

Dados do Relatório de 
Comunidades 2021 
da CMX — uma das 

maiores referências globais 
para gestores — mostram 
que 69% das empresas vão 
aumentar o investimento 
nesta atividade este ano. O 
avanço tem base nos resul
tados de 2020, quando as 
comunidades empresariais 
ganharam força no Brasil e 
no mundo, uma vez que a 
pandemia evidenciou ainda 
mais o valor das conexões 
entre as pessoas para au
mento de engajamento, 
produtividade e relaciona
mento — seja entre clientes 
ou colaboradores. 

É por isso que, neste mo
mento, em que as pessoas 
e as ligações entre elas são 
o ativo mais estratégico 
para qualquer organização 
inteligente, a abordagem 
de comunidade pode ser 
um ótimo catalisador para 
destravar e ampliar a entre
ga de valor para o mercado.

Mas o que é gestão de co
munidades empresariais? 
É gerir redes sociais? Não. 
Esse é um engano comum, 
considerando que uma 
comunidade conta muito 
com redes sociais entre as 
suas estratégias de comu
nicação. Mas isso é só parte 
do trabalho. 

Gerir comunidades, na 
prática, é gerir as cone
xões entre as pessoas para 
impactar positivamente a 
vida delas e os resultados 
estratégicos da empresa, 
numa relação ganhaganha. 
Isso pode ser feito por 
meio de programas de 
embaixadores/promotores, 
estímulo de produção de 
conteúdo pelos membros 
da comunidade, incentivo 
ao suporte técnico entre 

os próprios clientes, pro
dução de eventos para 
engajamento de grupos de 
interesse estratégico, entre 
outras iniciativas. 

Assim como qualquer 
áreameio, a gestão de 
comunidades precisa ter 
todas as suas ações vincu
ladas aos objetivos estra
tégicos da empresa, como 
redução de churn; de tempo 
e de custo em suporte técni
co; de turnover; e aumento 
de fãs/defensores dentro 
de clientes (especialmente 
nas áreas técnicas); bem 
como ampliação da “pai
xão” pela marca, para citar 
alguns exemplos. 

As ações e suas métricas 
vão variar de acordo com 
a missão de cada grupo. 
De todo modo, o sucesso 
da gestão de comunidades 
mora na interseção entre 
o que as pessoas querem 
criar e compartilhar e o que 
a empresa precisa que elas 
criem e compartilhem.  

Como toda área em es
truturação — e, sobretudo, 
que trata de relações hu
manas — gestão de comu
nidades empresariais pode 
parecer algo difuso para 
pessoas mais pragmáticas. 
Mas essa impressão pode 
ser superada se olharmos 
para os ganhos que pessoas 
e empresas têm quando 
se unem em torno de um 
propósito, de uma crença, 
da vontade de evoluir. 

Anos atrás, em Tribos, 
Seth Godin, referência glo
bal de marketing, chamava 
comunidades de tribos e 
pontuava como elas criam 
“fãs verdadeiros, defenso
res e criadores de novas 
conexões”. 

O termo “tribos” não 
aparece à toa. Em Sapiens, 
Yuval Harari conta como 
somos seres comunitários 
há centenas de milhares de 
anos e diz que “Uma reali
dade imaginada é algo em 
que todo mundo acredita 
e, enquanto essa crença 
partilhada persiste, a re
alidade imaginada exerce 
influência no mundo”.

(*) - É Community Manager na 
neurotech e co-host do Capítulo 

Recife da CMx.

Emídia Felipe (*)
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