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Manter plantas em casa exige cuidados simples que podem ser feitos 
por qualquer pessoa, sem a necessidade de contratar um profissional. 
Além do contato com um pouco de natureza dentro de casa, o cultivo 
de plantas ainda é uma atividade terapêutica, como cita a jornalista 
Melissa Carmelo, de 30 anos. Ela conta que sempre gostou de plan-
tas, mas a lida e a convivência diária com as plantas vieram para ficar 
durante a pandemia de Covid-19, em agosto de 2020.   

Pandemia e isolamento aumentam procura 
por cultivo de plantas em casa

Segundo dados da FAO/ONU, o Brasil ocupa a décima posição no 
ranking de países que mais desperdiçam alimentos no dia a dia, totali-
zando 23,6 toneladas por ano. Além disso, de acordo com especialistas 
da Embrapa, o desperdício alimentar afeta toda a cadeia de produção 
aumentando gastos e afetando o meio ambiente. Para ajudar a mitigar 
essa questão, a chef e nutricionista Carina Muller compartilha algumas 
dicas de como reduzir o desperdício de alimento no dia a dia.  

Como reduzir o desperdício de alimentos 
no dia a dia e preservar o planeta

Período de estudos, convívio social, integração e descobertas, a 
adolescência é uma fase de constantes transformações. Em processo 
de desenvolvimento, o adolescente passa por diversos sentimentos 
e características do período. Segundo dados IBGE, mais de 68 
milhões de adolescentes no país sentem os impactos da pandemia 
da Covid-19. Em isolamento social e com atividades restritas, o 
período pode ser observado pelas experiências de integração e 
socialização.  

O sentimento comum nos adolescentes e 
como enfrentar o período de isolamento social

Foto de Ron Lach no Pexels

Negócios em Pauta

Chegou o BMW M5 Competition 
A união de desempenho e de elegância acaba de chegar ao mercado 

brasileiro com o esperado BMW M5 Competition. A nova versão do já 
conhecido sedan esportivo de maior tradição da marca, produzido na 
fábrica do BMW Group em Dingolfing, na Alemanha, apresenta uma 
série de diferenciais, sendo um deles o inédito pacote Competition com 
mais potência, dinâmica, tecnologia de ponta e design distinto - carac-
terístico da Série M. Com preço sugerido de R$ 1.006.950,00, o veículo 
já está disponível em toda a Rede BMW do Brasil. "Entre as diversas 
novidades, o BMW M5 ganha o pacote Competition, ressaltando ainda 
mais sua proposta de altíssima performance, capaz de tirar o fôlego", 
diz Jorge Junior, Head de Marketing da BMW do Brasil. "Buscamos 
trazer propostas diferentes de modelos que já são conhecidos e dese-
jados por nosso público para oferecer mais possibilidades de upgrade 
dentro da categoria, entregando ainda mais tecnologia, esportividade e 
exclusividade", completa.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: bmw.com/reprodução

News@TI

Abertas as inscrições para o torneio 
Sesc Games 2021

@O Sesc Minas promoverá, entre os dias 26 de abril e 2 de maio, o 
torneio Sesc Games 2021.  O evento será um campeonato virtual 

amador em que os participantes jogarão, em seus próprios computadores 
ou smartphones, jogos de ampla popularidade.  As inscrições são gratuitas 
e estarão abertas até o dia 23 de abril, ou até o preenchimento de todas as 
vagas. Foram disponibilizadas 288 vagas, por dupla, para o jogo Free Fire 
e cem vagas para o jogo Just Dance Now. Para o jogo Free Fire, todas as 
vagas já foram preenchidas. Além de troféus e premiações incríveis para 
os primeiros colocados, serão sorteadas 40 vagas entre os inscritos para 
um Meet and Greet - momento para o os fãs conhecerem um ídolo - por 
videoconferência, exclusivo com a convidada especial, Su Games. Su é 
caster na LBFF e produtora de conteúdo na internet conhecida pelas lives 
que realiza do jogo Free Fire (www.conexoesgames.com.br/sescgames). 

 Leia a coluna  completa na página 2
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O zelo pela cachaça é uma das 
formas de preservar a cultura de 
Paraty (RJ), região considerada 
Patrimônio Histórico Nacional. 

Ao remeter principalmente ao período 
colonial, esta pequena cidade, situada 

entre o Rio de Janeiro e São Paulo, teve uma 
importante participação no ciclo de cana. 

Desde então, ficou famosa com a pro-
dução artesanal de cachaça por meio do 
cultivo da cana de açúcar, desde o século 
XVII, registrando 12 engenhos de cana e 
150 alambiques, em 1863, segundo a pre-
feitura local. Na zona rural do município, 
o empresário Lúcio Gama Freire mantém 
viva uma das expressões da identidade 
gastronômica e cultural, por meio da 
produção da Cachaça Pedra Branca, em 
um sítio localizado na Estrada da Pedra 
Branca km 01. 

“O gosto pela cachaça é muito forte 
aqui. Desde criança, vi os meus familiares 
apreciando a bebida e, além disso, sempre 
visitava os alambiques. Depois de adulto, 
percebi que a produção da cachaça era uma 
oportunidade de negócio para mim”, conta 
o paratiense. Formado em engenharia civil, 
Lúcio conseguiu finalizar a implantação de 
um alambique independente e apostou na 
produção de cachaça, que agrega cana de 
açúcar e melado. 

“Após terminar a faculdade no Rio de 
Janeiro e passar quase 10 anos atuando na 
área, comecei a procurar alguma proprie-
dade. Afinal, sempre tive uma relação muito 
forte com a área rural, já que os meus avós 
tinham sítio e o meu tio-avô produzia cacha-
ça. Enxerguei nesta área uma possibilidade 
de atividade paralela. Desenvolvi trabalhos 
técnicos com o Sebrae e, em 2004, comecei 
a trabalhar essa ideia de negócio”, relata.

De acordo com ele, a partir de 2011, a 
Cachaça Pedra Branca passou a ser comer-

Mês da propriedade intelectual: 
IG agrega valor às cachaças de Paraty
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CINCO AvANçOS TRAzIDOS PELO 
MARCO LEGAL DAS STARTuPS
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cializada, destilada em alambique de cobre 
de alta tecnologia com caixa receptora de 
cachaça. “Finalmente, montei uma loja 
para receber os turistas. Com o aumento 
da procura pelo produto, precisei tomar a 
decisão de tornar a produção da cachaça 
a minha atividade profissional principal”. 

Além de cultivar a de cana-de-açúcar, a 
propriedade de Lúcio engloba, atualmen-
te, instalações para o processamento das 
etapas da produção, do plantio da cana ao 
engarrafamento e rotulagem da cachaça. 
A cachaça Pedra Branca é integrante do 
grupo de cachaças de Paraty que seguem 
os regulamentos de uso da Indicaçã de Pro-
cedência Paraty (IP Paraty), que protege 
o nome de Paraty para identificação das 
cachaças produzidas na região. 

Ao identificar o selo nas garrafas, o 
consumidor tem a segurança de que ad-
quire um produto típico da região, com 
qualidade e características peculiares à 
cachaça de Paraty. “Tivemos o reconheci-
mento da Indicação Geográfica em 2007. 
A IG influencia diretamente na união e na 
facilidade de contato entre os produtores 
da região, melhorando a visibilidade para 
a cachaça de Paraty, que é um dos prin-
cipais roteiros turísticos do município”, 
ressalta Lúcio.

No dia 26 de abril comemora-se o Dia 
Mundial da Propriedade Intelectual (PI). 
Neste ano, o tema da celebração será “PI 
e as Pequenas e Médias Empresas (PME): 
levar suas ideias ao Mercado”. O objetivo 
da data é reforçar a importância do tema 
para a inovação e criatividade. A obtenção 
de um registro de PI garante às empresas 
o direito de usar o nome geográfico no 
produto que é comercializado e impedir 
a utilização indevida por terceiros. 

O Sebrae está atento a esse tema e 
tem desenvolvido diversas parcerias com 
diferentes ministérios e com o INPI no 
sentido de assegurar que as MPE também 
tenham acesso de forma mais rápida e 
desburocratizada ao registro da PI. Além 
da proteção, o registro agrega valor aos 
produtos ou serviços, garantindo mais 
competitividade no mercado, inclusive 
fora do país. São vários os ativos possí-
veis de serem protegidos, desde a marca, 
invenções (patentes), desenho industrial, 
programa de computador e Indicações 
Geográficas (IG).  

As IGs são o reconhecimento da notorie-
dade e do vínculo de uma região na produ-
ção de um bem ou um serviço e ajudam a 
proteger esse conhecimento. Desde 2003, 
as Indicações Geográficas (IG) brasileiras 
recebem apoio do Sebrae.

Reduz infecção em 65%
A probabilidade de ser infectado 

pelo novo Coronavírus diminui drasti-
camente após a inoculação da primeira 
dose da vacina da Pfizer/BioNTech ou 
da AstraZeneca/Oxford. A informação 
é de um estudo britânico que concluiu, 
também, que a primeira aplicação 
dessas vacinas protege tanto pessoas 
mais velhas e mais vulneráveis quanto 
os mais jovens e saudáveis. O estudo é 
baseado em testes realizados em cerca 
de 370 mil pessoas da população do 
Reino Unido (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/5-avancos-trazidos-pelo-marco-legal-das-startups/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-a-26-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-a-26-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-24-a-26-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-sentimento-comum-nos-adolescentes-e-como-enfrentar-o-periodo-de-isolamento-social/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-reduzir-o-desperdicio-de-alimentos-no-dia-a-dia-e-preservar-o-planeta/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pandemia-e-isolamento-aumentam-procura-por-cultivo-de-plantas-em-casa/
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OpiniãO
Os desafios de 

empreender com uma 
multinacional no Brasil

Após a crise dos países 
considerados ricos em 
2008, o Brasil tornou-
se um dos mercados 
mais atraentes para 
investimentos. 

Mas, nos deparamos 
com uma pande-
mia avassaladora 

e que faria com que os 
investimentos estrangeiros 
na economia brasileira ca-
íssem 50,6%, comparados 
com 2019. Em 2020 foram 
injetados mais de US$ 24 
bilhões em negócios por 
aqui, de acordo com o Banco 
Central. Apesar de todos 
esses inconvenientes, trata-
-se de um país de muitas 
oportunidades. Nós temos 
uma população de 211 mi-
lhões de habitantes, com 
um consumo muito grande 
e repleto de carências. Nós 
temos muito que melhorar 
em diversas esferas. 

Todos os mercados deve-
rão passar por dificuldades 
nos próximos anos por conta 
da pandemia, não somente 
o brasileiro. Atualmen-
te, estou na minha quinta 
empresa e sou empresário 
desde os meus 23 anos de 
idade. Quando olhamos para 
o dado de que seis em dez 
empresas fecham após cinco 
anos, olho com felicidade a 
minha trajetória e como es-
tão meus empreendimentos 
hoje em dia. Nós viemos para 
o Brasil porque o negócio 
de transporte tem muito a 
evoluir e a crescer, não só 
aqui como a nível mundial. 

Como o mercado de fre-
tamento brasileiro é muito 
grande e apresentava mui-
ta carência de tecnologia 
e gestão, vi que seria uma 
grande oportunidade trazer 
este negócio para o Brasil 
em 2018. Mas, quando che-
gamos para empreender no 
Brasil, "burocracia" foi uma 
das palavras mais ouvidas 
quando falamos de negócios. 

E é ela que coloca o país 
na 4ª colocação no ranking 
de países onde companhias 
mais demoram em abrir 
uma subsidiária, tempo três 
vezes maior do que a média 
global. E como é preciso 
que toda documentação de 
sociedade de uma empresa 
estrangeira possua tradução 
juramentada, a contratação 
de tradutores experientes é 
essencial para o bom anda-
mento do processo. 

Além da burocracia, há 
ritos jurídicos que precisam 
constar na abertura de um 
negócio, mas muitos empre-
sários deixam de cumprir e 
isso pode ser responsável 
pelo fechamento da empre-
sa e o valor investido acaba 
escorrendo pelo ralo. Para 
ilustrar isso, em 2020 o Ges-
tão 4.0 e o BVA Advogados 
divulgaram o Startups Legal 
Report, esse levantamento 
concluiu que 48,15% das 
Startups descumpriram a 
Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) e que 15,38% 
nem a conheciam. 

De aproximadamente 100 
empresas analisadas nesta 
pesquisa, 76,92% não cele-
braram o Acordo de Sócios, 
item fundamental para re-
gulamentar questões de go-
vernança entre sócios e ad-

ministradores. Outro dado 
também assusta, 69,23% não 
possuíam o termo de cessão 
de propriedade intelectual 
nos contratos de trabalho e 
prestação de serviços. 

Se a grande quantidade 
de detalhes já faz com que o 
andamento seja demorado, 
a dica é evitar permanecer 
nas mãos de profissionais 
despreparados que, mesmo 
com boa vontade, não pos-
suam bagagem para agilizar 
documentações necessárias 
em tempo hábil, atrasando 
ainda mais o processo. Se 
nosso país não é para ama-
dores, deixe as traduções 
juramentadas nas mãos de 
profissionais com larga expe-
riência neste tipo de serviço. 

Mesmo diante de todos os 
entraves citados, o governo 
tem tentado mudar esse 
cenário através de novas 
políticas de incentivo, como 
a Lei do Microempreende-
dor Individual, o Simples e 
o recente Marco Legal de 
Startups. Esses são notórios 
progressos que incentivam 
o surgimento de novos 
empresários que irão gerar 
mais empregos e soluções 
para um país em ascensão 
em diversas áreas. Além de 
arrecadar mais impostos, 
o governo auxilia a nova 
classe de empreendedores. 

Hoje, vejo muitas pessoas 
comentando que o Brasil é 
o Estados Unidos da década 
de 50: um país propício a 
empreendedores dispos-
tos a resolver problemas. 
A grande verdade é que 
nosso país está melhor que 
os Estados Unidos daque-
la época. Não nos faltam 
oportunidades e problemas 
a serem resolvidos, desde 
uma falha de logística até o 
surgimento de uma classe 
média ansiosa por novos 
produtos e serviços. 

O cenário atual cria um 
país aberto para novas 
empresas interessadas em 
agregar valor aos seus 
produtos e serviços. Nun-
ca tivemos tanto acesso 
à internet, por exemplo. 
Jamais vimos uma popula-
ção tão conectada quanto 
nesse momento delicado 
vivido pela humanidade. 
Isso tudo, mesmo ainda com 
as inúmeras burocracias 
e pouco dinheiro, torna o 
Brasil um lugar perfeito para 
empreender. 

Eu não tenho dúvida que 
nosso país possui muito a 
conquistar. As nossas leis 
ainda são responsáveis 
por impedir o surgimento 
de muitas ideias, o acesso 
ao dinheiro poderia ser 
facilitado, as universidades 
poderiam focar em formas 
novos empreendedores. 
Todos esses quesitos ainda 
precisam ser melhorados. 
Porém, não tenho dúvida 
que estamos em franco 
desenvolvimento de uma 
nação empreendedora. 

Ao pegar minha trajetória 
de co-fundador de uma 
empresa estrangeira, tenho 
convicção de que estamos 
no caminho certo para um 
país ainda mais inovador e 
tecnológico. 

(*) - É Co-fundador e Presidente 
LATAM da BusUp, empresa 

tecnológica que oferece um inovador 
serviço de gestão em fretamento de 

ônibus para empresas. 

Danilo Tamelini (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Docusign amplia presença na América Latina

@Impulsionada pelo crescimento global de mais de 50% em seu 
último ano fiscal e um expressivo crescimento nos mercados 

em que atua, dada a adoção de soluções para otimizar os processos 
de negócios, a DocuSign pretende alçar voos maiores e dá início à 
expansão na América Latina.  Nesta semana, a empresa, líder global 
em assinatura eletrônica e gestão de documentos em nuvem, vai 
abrir oficialmente as operações no México. A base mexicana vai 
responder ao brasileiro Gustavo Brant, Vice-Presidente da empresa 
para a América Latina. Globalmente, a companhia vem comemorando 
resultados expressivos – aumento de 49% no volume de negócios, 
com US% 1,5 bilhão de receita. No Brasil, a DocuSign mira a ex-
pansão da transformação digital e está de olho em serviços para o 
setor público. O novo escritório vem com a missão de fortalecer a 
presença já crescente das soluções da empresa em diversos setores 
da economia latino-americana.

Aplicação em GeneXus para varejistas usuários 
do SAP Business One

@Uma das tendências que se intensificou no mercado após o início 
da pandemia foi a busca por aplicações que inovem os negócios 

em substituição aos grandes projetos de tecnologia. Os usuários dos 
tradicionais ERPs, por exemplo, veem no desenvolvimento de softwares 
complementares uma saída mais viável para atender às novas demandas de 
mercado ao invés de atualizarem seus softwares de gestão empresarial. A 
AGL Solutions, por exemplo, desenvolveu, para usuários do SAP Business 
One do setor varejista, uma aplicação que opera como uma extensão das 
rotinas financeiras, de compras e comercial do ERP. As extensões foram 
desenvolvidas a partir da solução low-code GeneXus, que possui recur-
sos pré-configurados do SAP Fiori e do banco de dados SAP HanaDB, 
levando simplificação e melhor experiência de uso aos usuários. A solução 
foi projetada para atender uma missão crítica do negócio de pequenas e 
médias empresas do segmento varejista: os volumes de transações, que, 
mesmo sendo menor do que o montante praticado nas grandes empresas, 
ainda assim trata-se de um número considerável, cujo processo precisa 
ser otimizado (www.aglsolutions.com.br).

Crescem as vendas 
de computadores pessoais

O mercado de PCs teve um ótimo primeiro trimestre: o Instituto de pesquisa Gartner estima que as vendas de “PCs 
tradicionais”, ou seja, laptops e desktops, aumentaram 32% em comparação com o primeiro trimestre de 2020; seu 
concorrente, o IDC fala em números ainda mais altos, 55%, o que deixa clara uma tendência de alta

Vivaldo José Breternitz (*)

Ambos   concordam que o cresci-
mento é atípico - o Gartner diz 
que o crescimento é o maior 

desde que começou a acompanhar o 
mercado em 2000, e o IDC diz que a 
queda nas vendas no 1º trimestre de 
2021 em relação ao 4º de 2020, queda 
que sempre acontece, é a menor que 
já ocorreu desde 2012. 

Quanto aos dados brutos, os núme-
ros também são impressionantes - o 
Gartner estima que quase 70 milhões 
de PCs foram vendidos no trimestre, 
enquanto a IDC fala em cerca de 84 
milhões. Os dois institutos acreditam 
que os números poderiam ter sido ainda 
maiores, não fosse a escassez de chips.

Essas vendas poderiam ter sido ainda 
melhores, não fosse a escassez de chips 
que afetou outros mercados, desde o de 
veículos até o de smartphones e con-
soles; montadoras paralisaram linhas 
de produção e a Apple teve atrasos na 
produção de MacBooks e iPads. No 
caso dos PCs, o efeito mais visível foi 
a elevação dos preços.

Foto de Dzenina Lukac no Pexels

Para o consumidor, esse aumento da 
procura, aliado à alta do dólar, deve ge-
rar, nos próximos meses, se não a falta, 
pelo menos a continuação do aumento 
dos preços dos computadores pessoais. 

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

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

É evidente que muito antes da che-
gada da pandemia ao Brasil, os ges-
tores de grandes hospitais já tinham 
a plena consciência de que o investi-
mento em tecnologia é crucial para a 
otimização da operação hospitalar e o 
alto nível de cuidado ao paciente. De 
acordo com pesquisa realizada pela 
IDC (International Data Corporation), 
o investimento em tecnologias no se-
tor de saúde na América Latina deve 
atingir US$ 1.931 milhão até 2022. 
Mas, qual o impacto da tecnologia na 
operação hospitalar? E quais outros 
fatores interferem no bom funciona-
mento dessas instituições?

É importante ressaltar que todo 
hospital deve buscar o equilíbrio entre 
a otimização da sua operação e o alto 
nível de cuidado ao paciente. Nesse 
contexto, é necessário ter em mente 
três aspectos: a qualidade e eficiência 
no atendimento, os profissionais e as 
tecnologias que auxiliam no suporte 
à decisão clínica. Com relação à qua-
lidade do cuidado, percebemos cada 
vez mais a importância do paciente 
obter uma boa experiência durante 
sua jornada, incluindo um atendimen-
to mais humanizado e não apenas do 
tratamento de suas patologias.

Para conduzirmos a saúde nos 
moldes acima, faz-se necessário uma 
equipe bem treinada e que saiba como 
abordar o paciente em momentos de 
convalescença. Por isso, a contratação 
de profissionais capacitados, a educa-

O impacto da tecnologia na otimização 
da operação hospitalar

e reduzir a quantidade de textos 
científicos que devem ser lidos para 
atualização, são questões que afetam 
diretamente a rotina dos profissio-
nais de saúde e que garantem maior 
agilidade. Os recursos de suporte 
à decisão clínica são capazes de 
prover valiosas informações clínicas 
para os profissionais da saúde, no 
próprio ponto do atendimento, au-
xiliando na tomada de decisão, seja 
por meio de sugestão da terapia ou 
na identificação do diagnóstico, por 
exemplo. As decisões baseadas em 
evidências não só fortalecem a base 
de conhecimento dos médicos, como 
contribuem para reduzir a variabili-
dade do cuidado, permitindo que os 
mesmos se mantenham atualizados 
sobre o conhecimento médico em 
rápida evolução, levando ao paciente 
um tratamento mais eficaz.

Neste momento, é preciso priorizar 
a agilidade na tomada de decisão por 
meio da informação de qualidade. 
É necessário balancear a qualidade 
com a eficiência operacional como 
um todo, não só no cuidado, mas 
também no manejo dos recursos a 
serem utilizados nesse atendimento. 
Ao investir na sua equipe médica, 
em tecnologia e em monitoramento 
e análises preditivas, a instituição 
de saúde investe em valor, podendo 
oferecer ao paciente um tratamento 
melhor e mais humanizado. 

(Fonte: Juliana Gomes é líder de novos negócios e 
projetos da Wolters Kluwer Health no Brasil).

ção continuada e o cuidado centrado no 
paciente, baseado em evidências, são 
pilares essenciais para o bom funciona-
mento de qualquer instituição de saúde. 

Tecnologia: elemento chave na 
otimização da operação hospitalar

Já para as operadoras de saúde, o 
grande desafio é a relativização dos cus-
tos. Especialmente após a irrupção da 
pandemia, observamos uma realidade de 
aumento dos custos de insumos dentro 
de diversas áreas dos hospitais. Nesse 
sentido, torna-se imperativo que os ges-
tores analisem o desfecho do paciente e 
a qualidade do atendimento em primeiro 
lugar e, por isso, é necessário que haja 
um equilíbrio entre os custos, para que 
isto não seja visto como um limitador.

Utilizar as tecnologias mais atuali-
zadas é um fator que impacta direta-
mente na otimização da operação e 
na qualidade do cuidado dos pacien-
tes. Facilitar o acesso à informação 

Mesmo com o possível retorno à 
normalidade após o fim da pandemia, 
mudanças nos hábitos de compra e la-
zer, bem como a consolidação do home 
office, podem se tornar definitivos. Isso 
faz com que a opinião generalizada, 
inclusive do Gartner e do IDC, seja de 
que a demanda continuará aquecida, 
pelo menos até o final deste ano. 

Juliana Gomes
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D - Concurso para Analista 
O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) está com 
inscrições abertas para o concurso público que oferece vagas para o 
cargo de Analista, nas especialidades de Ciência de Dados e Desen-
volvimento de Sistemas. No total, são 165 oportunidades e formação 
de cadastro de reserva para contratação por prazo determinado. A 
remuneração inicial é de R$ 7.620,37, composta pelo salário nominal 
e pela gratificação. A carga horária semanal é de 40 horas. As inscri-
ções estão abertas e podem ser feitas até segunda-feira (26). A taxa 
é de R$ 100,00. Para concorrer, é necessário ter curso de graduação 
na área de TI ou de nível superior em qualquer área de formação, 
acrescido de curso de pós-graduação na área de Ciência de Dados, 
com carga horária mínima de 360 horas. Inscrições: (www.cebraspe.
org.br/concursos/SERPRO_21).

E - Tecnologia e Produto
A Gaudium, startup que desenvolve tecnologia para mobilidade urbana  
e logística de última milha, tem atualmente 47 colaboradores e vagas 
abertas para aumentar seu time de tecnologia, produto e sucesso do 
cliente. A empresa está em busca de novos talentos e a contratação sem 
fronteiras, realizada de forma 100% digital, está dando oportunidades 
para profissionais do Brasil todo. As vagas são para início imediato com 
contratação home-office.  Para o estagiário, só não oferecem como 
benefício o plano de saúde, mas oferecem boas chances de efetivação. 
Os interessados podem se inscrever no link: (https://gaudium.global/
carreiras).

F - Incentivo à Autonomia 
Até o dia 10 de maio, as mulheres com deficiência poderão se inscrever 
para participar do curso online “Sebrae Delas - Elas Realizam”, voltado 
ao apoio e fortalecimento do empreendedorismo feminino. Totalmente 
gratuito, o curso já está em sua 2ª turma e as aulas terão início no dia 
17 de maio. A ação é realizada pelo Sebrae-SP, por meio da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e faz parte do pro-
grama Empreenda Mulher. Os temas abordados no curso são: Inspira-
ção - inteligência emocional, descubra-se; Capacitação - empreenda 
rápido, descomplique; Impacto - conteúdo relevante e complementar 
ao empreendedorismo; Mentoria - habilidades interpessoais e gestão. 
Interessadas devem acessar o formulário pelo link: (http://forms.gle/
GipooLvs4wS1pgrF7). 

A - Aeroporto de Guarujá 
A Infraero concluiu mais uma entrega contemplada na 1ª Fase de 
desenvolvimento do Aeroporto de Guarujá: o projeto do terminal de 
passageiros modular desmontável. O terminal foi projetado para atender 
à demanda de operações simultâneas de até duas aeronaves modelo 
Caravan - média de 10 a 12 pessoas por aeronave, ou seja, 20 a 24 pas-
sageiros no total. O projeto constitui-se na utilização de 21 containers, 
com dimensões de 2,40m x 6,0m, montados em módulos. O local de 
instalação do terminal modular fica próximo à atual área da entrada da 
Base Aérea de Santos.  A previsão é concluir toda a 1ª Fase até junho 
de 2022. O terminal modular prevê salas de embarque e desembarque, 
áreas para check-in, café, sanitários, escritórios de órgãos públicos, das 
empresas aéreas e da Infraero, além de estacionamento com 19 vagas. 

B - Aceleração de Startups
Empresa do setor automobilístico que mais acelera startups no Brasil, a 
Mercedes-Benz, em mais uma parceria com a Liga Ventures, plataforma 
que transforma inovação aberta em resultado real, lança um programa 
exclusivo com temas relacionados ao ecossistema da mobilidade. A 
maior fabricante de veículos comerciais do Brasil convida empreen-
dedores para virem juntos nesta jornada. A empresa está aberta às 
inovações, próxima de quem nos traga sua expertise e agregue valor 
aos nossos processos, sabendo que esse compromisso gera melhorias 
no transporte, mobilidade, qualidade de vida e segurança das pessoas, 
sustentabilidade ambiental e à sociedade como um todo. Criamos uma 
plataforma online para que todos possam se conectar a nós: (www.
movemosomundo.com.vc). 

C - Ofertas de Estágios 
Neste sábado (24), é comemorado o Dia Internacional do Jovem Tra-
balhador. A data, criada para celebrar a inserção de jovens no mundo 
do trabalho, retoma a discussão dos impactos da pandemia na empre-
gabilidade dessa faixa etária. De acordo com o CIEE, a oferta de opor-
tunidades de estágio e aprendizagem cresceu no 1º trimestre de 2021, 
em comparação aos últimos meses de 2020. O número de vagas abertas 
cresceu 28,9% no 1º trimestre de 2021, se comparado aos últimos três 
meses de 2020. Entretanto, apresenta retração de 28,7% em relação ao 
1º trimestre de 2020.  O estágio segue como o programa mais afetado e 
apresentou retração de 34,1% no comparativo com os primeiros meses 
de 2020. Já a aprendizagem registrou crescimento de 3,9%.  

G - Profissionais de TI
O Delivery Center, ecossistema com tecnologia em soluções omnichannel, 
que integra lojas físicas, marketplaces e uma ampla gama de parceiros 
com shopping centers, está contratando para diversas áreas. São mais de 
290 vagas em tecnologia, marketing, produtos, dados, logística, comercial, 
customer experience, RH e operações. As vagas corporativas são para 
trabalho remoto, ou seja, o profissional pode estar em qualquer parte 
do Brasil ou do mundo. Já as operacionais são de atuação presencial. 
Os salários variam de acordo com a posição e área. As inscrições podem 
ser feitas através do site: (https://deliverycenter.gupy.io/).

H - Curso de Medicina
A Universidade Brasil (UB) abriu um novo processo seletivo para 
ingresso no curso de graduação de Medicina, ministrado em Fernan-
dópolis/SP. São 99 vagas exclusivamente para ingresso no segundo 
semestre de 2021, mediante as condições estabelecidas no edital do 
processo seletivo. As inscrições vão até 27 de maio. As provas objetiva 
e de redação serão aplicadas na modalidade online, com o apoio de 
outros sistemas online para monitoramento. Para a aplicação remota 
da avaliação, o candidato deverá providenciar a estação de trabalho 
(computador ou notebook) com sistema operacional Windows (versão 
7 ou superior) ou MacOS, com o navegador Google Chrome (versão 
36 ou superior – preferencialmente a versão mais recente) de Inter-
net instalado. Inscrições: (https://www.cebraspe.org.br/vestibulares/
VEST_21_2_UNIVERSIDADE_BRASIL).

I - Indústria Pesqueira
Brasil é o mais novo membro da Blue Justice (https://bluejustice.org/). Ao 
assinar a Declaração de Copenhague, o país passa a cooperar com uma 
política global de combate ao crime organizado na indústria pesqueira. 
No mundo, as águas cobrem mais de dois terços da superfície da Terra, 
contribuindo diretamente com cerca de US$ 1,5 trilhão para a economia, 
sendo que apenas o setor de alimentos gera em torno de 237 milhões 
de empregos. A carne de peixe responde por aproximadamente 17% do 
consumo mundial de proteína animal. Em países menos desenvolvidos, 
esse número pode chegar a 50%. 

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. 
No total, são 17 vagas para estagiar em áreas como Operações, Dados, 
Design, Engenharia, Projetos e Logística, entre outras. Jovens talen-
tos de todo o Brasil podem se inscrever. Os candidatos selecionados 
poderão trabalhar nas unidades da empresa no Estado de São Paulo, 
Paraná ou mesmo de forma remota. Pré-requisito: data de formação na 
graduação, em qualquer curso de nível superior, deve acontecer a partir 
de dezembro de 2022 ou qualquer data após esse período. Inscrições 
e mais informações: (https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/
estagio-trimble-2021).

Agricultura de precisão 
e adubação 

ambientalmente correta

Em sua propriedade o 
produtor rural Vicente 
iniciou um diagnóstico 
do solo para avaliar 
a necessidade de 
fertilizantes. O objetivo 
era reduzir o custo 
com a aplicação de 
fertilizantes

Foi sabendo sobre a uti-
lidade da agricultura de 
precisão que Vicente 

encontrou o caminho para for-
necer a dose necessária de uma 
maneira muito localizada. O 
termo agricultura de precisão, 
frequentemente abreviado 
como AP, é um conceito de 
gestão agrícola moderna que 
usa técnicas digitais para moni-
torar e otimizar os processos de 
produção agrícola. O principal 
objetivo desta ferramenta é a 
otimização. 

Em vez de aplicar uma quan-
tidade igual de fertilizante em 
uma área inteira, a agricultura 
de precisão leva em conta as 
variações dentro da área e 
aplica doses de fertilizante 
de acordo com as variações. 
Isso permite otimizar o uso de 
fertilizantes, reduzir custos e 
diminuir o impacto ambien-
tal. “O processo ainda está 
em andamento, mas quando 
terminar, poderei saber os 
teores de nutrientes e o pH 
quase por metro quadrado”, 
explica Vicente.

Este diagnóstico é ainda 
mais importante porque, em 
2013, Vicente iniciou o plan-
tio de duas safras, com soja e 
milho, em sua propriedade de 
1000 ha. O manejo foi então 
alongado e a questão da aduba-
ção veio à tona. “Adubar duas 
culturas representou um custo 
significativo. Meu objetivo é 
ser capaz de usar o fertilizante 
certo no lugar certo”, explica 
Vicente. O sucesso de uma 
propriedade não está somente 
em ter altos rendimentos das 
culturas, mas também ter um 
bom retorno econômico. 

“Nosso desafio está na quali-
dade da nossa produção, mas 
também no aspecto ambiental. 
A agricultura de precisão torna 
possível atender a esses dois 
critérios “, diz Vicente. O obje-
tivo da agricultura de precisão 
é homogeneizar o rendimento 
das safras, fornecendo a dose 
certa de fertilizante necessá-
ria. Pode, portanto, impactar o 

balanço econômico da fazenda 
de duas maneiras: ou, como 
na propriedade do Vicente, 
permite reduzir despesas 
otimizando a compra de fertili-
zantes, ou permite aumentar a 
produtividade em certas áreas 
que anteriormente eram mal 
adubadas.

Mediante o uso da agricultu-
ra de precisão é possível obter 
os mapas de produtividade 
da propriedade. “Os mapas 
de produtividade são impor-
tantes, mas não foram feitos 
para pendurar na parede, 
onde fica muito bonito. Eles 
são sobrepostos aos mapas de 
diagnósticos do solo, o que fa-
zem tomar maior importância”, 
reitera Vicente. Só é possível 
alcançar esse resultado, se 
houver primeiro investimento 
no processo. 

O diagnóstico realizado por 
Vicente representa, por si só, 
um investimento monetário 
por hectare. O equipamento 
para modular a informação 
também representa um in-
vestimento significativo. No 
entanto, a economia feita 
com a redução do volume de 
fertilizantes e outros insumos 
pode reembolsar rapidamente 
os custos da aplicação da agri-
cultura de precisão.

Com o crescente uso de 
fertilizantes e produtos fitossa-
nitários foi necessário otimizar 
o uso para proteger as pessoas 
e o meio ambiente. A agricul-
tura de precisão conta com 
ferramentas tecnológicas que 
auxiliam o agricultor a tomar 
as melhores decisões possíveis 
para suas safras, se tornando a 
ponta de lança da agricultura 
sustentável.

Com o objetivo de melhorar 
a percepção da população em 
relação às funções e os bene-
fícios dos fertilizantes, foi es-
tabelecida no Brasil, em 2016, 
a iniciativa Nutrientes Para a 
Vida (NPV), que possui visão, 
missão e valores análogos aos 
da coirmã americana, a Nu-
trients For Life. Sua principal 
missão é destacar e informar 
a respeito da relevância dos 
fertilizantes para o aumento da 
qualidade e segurança da pro-
dução alimentar, colaborando 
com melhores quantidades 
de nutrientes nos alimentos 
e, consequentemente, com 
uma melhor nutrição e saúde 
humana.

(*) - É engenheiro agrônomo da 
iniciativa Nutrientes para a Vida.

Valter Casarin (*)

Pão francês 
só poderá 
ser vendido 
por quilo

A partir do dia 1° de junho, 
o tradicional pão francês 
(ou pão de sal) deverá ser 
comercializado apenas pelo 
peso e não mais por valor 
unitário. O preço do quilo do 
produto deverá ser afixado 
próximo ao balcão de venda, 
em local de fácil visualização 
pelo consumidor, além de 
ser grafado com dígitos de 
pelo menos 5 centímetros 
de altura.

As determinações sobre 
como o produto deve ser 
comercializado constam de 
uma portaria do Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) publicada na 
sexta-feira (23), no Diário 
Oficial da União. A portaria 
acrescenta que a balança a 
ser utilizada deve ter, como 
característica, um medidor 
com divisão igual ou menor 
a cinco gramas, além da 
indicação de peso e preço a 
pagar (ABr).

Os arranjos de pagamento são regras que permitem a prestação 
de serviços e conectam os participantes da cadeia de pagamentos.

O órgão também tornou 
menos rígidas as re-
gras para a liquidação 

de recebíveis (recursos a re-
ceber) de cartões. Em nota, 
o BC informou que a medida 
aumenta o espaço para a 
inovação e a competição no 
sistema financeiro. 

Na avaliação da autarquia, 
a liberalização permitirá que 
os arranjos de menor porte 
tenham mais flexibilidade e 
menor custo, beneficiando 
tanto o consumidor como as 
empresas. A mudança mais 
importante foi o aumento do 
volume mínimo de negocia-
ções para que um arranjo 
fique sujeito à regulação do 
BC. O limite anual de movi-
mentação passou de R$ 500 
milhões e 50 milhões de tran-
sações para R$ 20 bilhões e 
100 milhões de transações.

Os arranjos de pagamen-
to são regras e procedi-
mentos que permitem a 

país, registraram os melhores 
resultados. Em Minas, o fa-
turamento, de R$ 28 bilhões, 
representa alta de 118% e, 
no Pará, que alcançou R$ 31 
bilhões, aumentou 94%. 92 
projetos integram o portfólio 
das mineradoras para receber 
aportes no total aproximado 
de US$ 38 bilhões entre 2021 
e 2025. São empreendimentos 
minerários que, conforme a 
entidade, contribuirão para 
movimentar a economia a lon-
go prazo em 81 municípios de 
estados variados. Bahia, Pará 
e Minas Gerais concentram 52 
dos 92 projetos (ABr).

A produção comercializada 
do setor mineral no Brasil alcan-
çou 227 milhões de toneladas 
no primeiro trimestre, com 
aumento de 15% na compa-
ração com o mesmo período 
de 2020. De janeiro a março 
de 2021, o setor faturou R$ 70 
bilhões, o que representa alta 
de 95% frente aos R$ 36 bilhões 
obtidos no primeiro trimestre 
do ano passado. Os dados foram 
divulgados pelo Instituto Bra-
sileiro de Mineração (Ibram), 
entidade que reúne as maiores 
mineradoras que atuam no país.

Segundo o presidente do 
Conselho Diretor do Ibram, 
Wilson Brumer, três fatores 
explicam o bom desempenho 
do setor, mesmo em meio à 
pandemia. “As principais razões 
desse aumento substancial no 
faturamento são o crescimento 
da China, a alta dos preços no 
mercado internacional, de uma 
maneira geral, e a desvaloriza-
ção do real”. As exportações 
de minérios, em dólar, aumen-
taram 102%. A moeda norte-a-
mericana era cotada em março 
deste ano a R$ 5,65. No terceiro 

ab
la

c.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Banco Central flexibiliza limites e 
regras para arranjos de pagamento
O Banco Central (BC) flexibilizou os limites e as regras para os arranjos de pagamento. Segundo resolução, 
apenas os arranjos de maior porte continuarão a necessitar de autorização, regulação e supervisão por 
parte da autoridade monetária

negócio seja enquadrado nes-
sa definição. Outra mudança 
foi a dispensa de autorização 
para arranjos de pagamentos 
fechados de instituição de 
pagamento com o funciona-
mento autorizado pelo BC. 

Nos arranjos fechados, o 
responsável pelo sistema de 
pagamentos (ou a empresa 
controlada por ele) encar-
rega-se da emissão e do cre-
denciamento dos cartões de 
pagamento. Segundo o chefe 
de subunidade do Decem 
do BC, Ricardo Araújo, as 
mudanças da nova resolução 
dispensam de regulação 25 
arranjos de credenciamento 
já autorizados ou em proces-
so de autorização. A resolu-
ção também autorizou que 
os credenciadores e os sub-
credenciadores de cartões 
antecipem os pagamentos 
aos lojistas a qualquer hora 
do dia, todos os dias da se-
mana (ABr).

prestação de serviços e 
conectam todos os parti-
cipantes da cadeia de pa-
gamentos. Esses arranjos 
fornecem todos os recur-
sos necessários para que 
uma compra seja quitada, 
seja por cartão, boleto, 
transferência bancária ou 
Pix. O BC também mudou 

a definição de arranjos de 
propósito limitado. 

Aplicado em segmentos 
específicos, como pagamento 
de pedágios e de estaciona-
mentos, esses arranjos não 
são regulados pelo órgão. 
Segundo a autoridade mone-
tária, a mudança tornou mais 
claras as condições para que o 

Produção do setor mineral cresce 
15% no primeiro trimestre

mês de 2020, valia R$ 4,88.
Ao mesmo tempo, o preço 

médio da tonelada de minério de 
ferro teve variação de 87,6% na 
comparação do primeiro trimes-
tre deste ano e do ano passado. 
O Brasil é, depois da Austrália, 
o maior produtor mundial dessa 
comodity. O minério de ferro res-
ponde por 70% do faturamento 
total do setor mineral brasileiro 
de janeiro a março. Em seguida, 
aparecem o ouro, que respondeu 
por 11%, o cobre, por 5%, e a 
bauxita, por 2%.

No recorte por estados, Pará 
e Minas Gerais, que concentram 
a maior fatia da produção do 

Minério de ferro é 
responsável por 70% do 

faturamento total. 



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 
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Razões para celebrar 
o Dia do Profissional 

da Contabilidade

Era janeiro de 1928 
quando Álvaro de 
Campos, heterônimo 
de Fernando Pessoa, 
escreveu “Tabacaria”, 
considerado um dos 
mais conhecidos e 
influentes poemas da 
língua portuguesa

“Não sou nada. 
N u n c a  s e r e i 
nada. Não posso 

querer ser nada. À parte 
isso, tenho em mim todos os 
sonhos do mundo”. Retra-
tando uma sensação do infi-
nito, cuja presença coloca o 
ser humano sensível a ideias 
tanto quanto aos fatos. O 
poema é um marco da era 
do modernismo e serve de 
inspiração para leitores de 
diferentes idades e partes 
do mundo.

No Brasil, Fernando Pes-
soa também é reverenciado 
entre um outro tipo de 
público, pelos profissionais 
contábeis. Isso porque o 
escritor dividia sua rotina 
literária com o trabalho em 
escritório, atuando como 
guarda-livros. O mais ilustre 
profissional da contabili-
dade já nascido se tornou 
um símbolo da profissão, 
que em 25 de abril celebra 
o Dia do Profissional da 
Contabilidade.

Quase 100 anos depois 
de “Tabacaria”, a ciência 
contábil continua sendo 
uma área com muitas opor-
tunidades e com um futuro 
promissor no Brasil. Seja 
qual for o momento eco-
nômico, o trabalho do pro-
fissional da contabilidade 
é essencial para a tomada 
de decisões de empresas de 
todos os portes e segmen-
tos, públicas ou privadas. 
É conhecedor das técnicas 
contábeis, consultor de 
gestão, empreendedorismo 
e, pela sua característi-
ca, atua diretamente na 
governança, apontando 
caminhos e soluções para 
o direcionamento ético e 
técnico dos negócios. 

E, se antes era vista como 
uma atividade masculina, 
a profissão hoje tem uma 
significativa participação 
feminina, que já representa 
41,6% dos profissionais re-
gistrados pelo Conselho Re-
gional de Contabilidade do 
Estado de São Paulo, entre 
cerca de 150 mil técnicos 
e contadores paulistas. O 
profissional contábil tem 
desempenhado um papel 
cada vez mais estratégico 
e o seu trabalho é funda-
mental para todas as ativi-
dades econômicas, já que 
dependem da prestação de 
serviços dos profissionais 
contábeis para a garantia 
e sustentabilidade de sua 
continuidade. 

A complexibilidade do 
emaranhado fiscal e tribu-
tário em nosso Brasil é um 
capítulo à parte. Nos últimos 
meses, os profissionais da 
contabilidade tiveram que 

colocar em prática dezenas 
de medidas provisórias, 
com a responsabilidade de 
interpretá-las corretamente 
e explicar aos seus clientes 
como cada uma influi em 
seu negócio. 

Quando falamos em tribu-
tos, podemos afirmar com 
segurança que a cultura 
arrecadatória por aqui é 
extremamente avançada. 
Por isso, para atravessar o 
momento delicado pelo qual 
as empresas e os contribuin-
tes passam, a orientação dos 
profissionais contábeis é 
essencial para um adequado 
planejamento tributário.

Assim como as demais 
classes profissionais, os pro-
fissionais contábeis também 
clamam por mais reconhe-
cimento do poder público e 
apoio para as empresas dos 
diversos setores, que fica-
ram entrincheiradas entre 
as medidas de isolamento 
social e a manutenção 
dos prazos das obrigações 
tributárias principais e 
acessórias. As prorrogações 
de obrigações principais e 
acessórias tributárias, como 
o adiamento do prazo da 
entrega da declaração do 
Imposto de Renda, vêm 
sendo anunciadas home-
opaticamente, num ritmo 
ainda aquém da urgência 
que essa agenda demanda.

Além da postergação de 
tributos, a classe contábil 
também vem lutando pelo 
apoio público ao pequeno 
empreendedor brasilei-
ro. O endividamento das 
empresas nunca foi tão 
grande, mas não temos 
notícias de programas 
focados na remissão de 
dívidas e parcelamento a 
longo prazo. 

Muitas empresas con-
tábeis, principalmente os 
pequenos escritórios, ainda 
vêm se adequando tecnoló-
gica e financeiramente para 
seguir suas atividades no 
modelo de teletrabalho. A 
transformação digital ainda 
não é uma realidade em todo 
o mercado e há um grande 
universo de microempresas 
e comércios que ainda não 
são digitais, com dificuldade 
até mesmo para enviar seus 
dados e informações de 
forma eletrônica.

Por isso, para homenagear 
todos esses profissionais, 
sejam eles auditores, peri-
tos, contadores públicos ou 
acadêmicos, que tanto vêm 
atuando como conselheiros 
de gestores e empresários, 
auxiliando-os diariamente 
em relação aos caminhos a 
seguir em aspectos tribu-
tários e contábeis seja qual 
for o momento econômico, 
o Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado 
de São Paulo parabeniza 
os profissionais paulistas 
e de todo o Brasil pelo Dia 
do Profissional da Contabi-
lidade, celebrado neste 25 
de abril.

(*) - É presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado 

de São Paulo (CRCSP).

José Donizete Valentina (*)
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Assim, para ter bons 
resultados em seu 
e-commerce, é pre-

ciso evitar problemas que 
dificultam o seu crescimento 
e vendas, quer saber como? 
Então, confira neste post, 
os quatro erros que você 
deve evitar na logística para 
e-commerce! 
 1) Erro que você deve 

evitar na logística 
para e-commerce 
- estoque desorgani-
zado. O picking (reco-
lhimento do produto 
no estoque) é um dos 
principais afetados 
pelo estoque desor-
ganizado, causando 
retrabalho e atraso nas 
entregas. Utilizar um 
sistema de controle 
de estoque é essencial 
para evitar a desorga-
nização e todos os pro-
blemas relacionados. 

 2) Falta de monitora-
mento das movimen-
tações do estoque 
- Monitorar o nível de 
abastecimento do seu 
estoque é essencial 
para saber quando fa-
zer a reposição dos pro-
dutos, evitando vender 
sem ter a mercadoria. 
Com o sistema que mo-
nitora o produto desde 
quando ele é recebido, 
passando pelas mo-
vimentações internas 
da empresa até a sua 
saída ao consumidor, 
é possível ter controle 

Para ter bons resultados em seu e-commerce, é preciso evitar 
problemas que dificultam o seu crescimento e vendas.

Amazon entra no 
mercado de beleza 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A Amazon não cansa de 

surpreender: acaba de abrir 
em Londres um salão para 
corte e cuidados dos cabe-
los, o Amazon Salon, onde 
estará disponível, dentre 
outras coisas, um aplicativo 
de realidade aumentada 
que permite que os clientes 
vejam como ficariam com 
diferentes estilos e cores de 
cabelo, antes que decidam 
mudar. Os clientes serão 
atendidos por profissionais 
do famoso Neville Hair & Be-
auty Salon, que tem atuado 
no Paris Fashion Week e no 
festival de cinema de Cannes. 

Ao contrário de sua rede de 
supermercados sem caixas, 
a Amazon Go, que chegou a 
Londres há algumas sema-
nas, o Amazon Salon não 
parece ser a ponta de lança 
para a entrada em um novo 
ramo de atividade; a empresa 
disse que esse será um local 
para experimentação de no-
vas tecnologias, não havendo 
planos para a abertura de 
outros salões. 

Com o Salon, a Amazon 
parece sinalizar seu interes-
se pelos setores de moda e 
beleza em geral, nos quais a 
empresa enfrenta redes de 
lojas especializadas, como 
a Amorepacific, um conglo-
merado sul-coreano que já 
utiliza tecnologia similar à 
que o Amazon Salon utilizará. 

A chegada do Amazon 
Salon a Londres vem logo 
em seguida ao lançamento 
da Amazon Professional Be-
auty Store no Reino Unido, 
uma loja online que vende 
no atacado mais de dez mil 
diferentes produtos para 
cuidados pessoais e beleza. A 
Amazon, com 1,2 milhões de 
empregados, é uma gigante 
que segue crescendo, tor-
nando-se cada vez mais uma 
ameaça aos nossos varejistas. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Quatro erros que você deve evitar 
na logística para e-commerce

Mesmo durante a crise causada pela pandemia, o setor de e-commerce não parou de crescer. O crescimento 
foi de 47% somente no primeiro semestre de 2020, e a expectativa é que os bons resultados continuem nos 
próximos anos

e avaliar os proces-
sos, aumentando a 
agilidade do acompa-
nhamento, os ajustes 
necessários e a tomada 
de decisões. Principais 
KPIs utilizados pelas 
lojas virtuais:  - Número 
de visitantes do site; 
Order Fulfillment Cy-
cle Time - OFCT (tem-
po de ciclo do pedido); 
Número de vendas; 
Taxa de conversão; 
Taxa de aprovação 
de pedidos; Retorno 
sobre investimento 
(Return Over Invest-
ment, ROI); Custo de 
aquisição por cliente 
(CAC); Ticket mé-
dio; e Tempo de vida 
do cliente (Lifetime 
Value, LTV). 

  Algumas das vantagens 
do uso de KPIs na lo-
gística para e-commer-
ce estão na melhora 
dos seguintes pontos: 
Gestão e tomada de 
decisão; Resultados lo-
gísticos; Facilidade de 
identificar gargalos; e 
Customer experience 
(percepção positiva 
do consumidor). Des-
sa forma, a logística é 
um dos fatores princi-
pais de satisfação dos 
clientes e indispensá-
vel para aumentar os 
resultados e receita da 
sua loja virtual. Fonte 
e outras informações: 
(www.pier8.com.br).

e saber exatamente 
onde cada produto 
está. Além disso, esse 
tipo de sistema permi-
te controlar o nível de 
estoque, garantindo 
que o abastecimento 
no fornecedor seja 
realizado antes dos 
produtos acabarem. 

 3) Deixar de acompa-
nhar os pedidos em 
tempo real - Isso pode 
causar atrasos no pro-
cesso e até impactar 
no prazo de entrega do 
produto. 

  Para evitar isso, é ne-
cessário acompanhar 
os pedidos em tempo 
real, corrigindo atrasos 
que podem acontecer. 
Um sistema de geren-
ciamento é ideal para 
que a equipe consiga 
fazer esse acompa-
nhamento, permitindo 

a rápida e assertiva 
tomada de decisões. 
Utilizar plataforma 
de gestão unificada 
de logística para e-
commerce é a melhor 
opção para evitar esses 
e outros erros que po-
dem prejudicar o seu 
negócio. 

 4) Não utilizar KPIs 
de logística - Para 
uma gestão eficiente, 
é preciso utilizar KPIs 
(Key Performance In-
dicator) de logística 
para e-commerce. 

  O KPI ou indicador 
chave de performance 
é utilizado para fazer o 
acompanhamento dos 
processos de logística 
da loja virtual, através 
de métricas de desem-
penho. 

  Com o uso dos KPIs, o 
gestor consegue medir 
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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:

O pretendente: JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, profissão: comerciante, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Lagarto, SE, data-nascimento: 01/07/1956, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues de Souza e de Laura Marta de 
Souza. A pretendente: MARIA DO CARMO CARVALHO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Bom Sucesso, PR, data-nascimento: 05/02/1971, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celso Maximiano de Carvalho e de Ana Alves 
de Carvalho.

A carreira de fotógrafo 
de moda envolve as diver-
sas técnicas da fotografia 
e o fascínio do mundo 
fashion. Por conta do 
dinamismo e da agitação 
que rodeiam a profissão, 
ela acaba sendo muito 
valorizada. Mas é preciso 
muita criatividade, esfor-
ço e persistência para se 
destacar e fazer seu nome 
dentro do mercado.

Atuando como fotógra-
fo há mais de 10 anos, 
Lineker Pires atualmente 
vive uma nova fase de sua 
carreira em Dubai, onde 
está envolvido em projetos 
profissionais na área da 
moda. Ele começou no 
universo da fotografia no 
interior de Goiás, onde co-
bria eventos simples como 
casamentos, festas de 15 
anos e ensaios newborn 
– aqueles voltados para 
fotografar bebês recém-
nascidos. 

Mais tarde, os eventos 
simples em que trabalhava 
se transformaram em des-
files de grandes marcas e 
grifes. Sua relação com o 
universo da moda se tor-
nou mais intensa quando 
se mudou para a capital 
Goiânia, e, alguns anos mais 
tarde, para São Paulo. A 
trajetória de um fotógrafo 
de moda, por mais que seja 
rodeada de glamour, não é 
feita apenas de partes boas. 

Lineker aponta algu-
mas dificuldades que um 
fashion photographer pode 
enfrentar tentando crescer 
na área. 

“É uma luta diária. No 
mundo da moda, você 
precisa fazer um trabalho 
de qualidade com entre-
ga rápida. Isso faz total 
diferença, mas são muitas 
noites sem dormir editando 
os editoriais, por exemplo. 
Nem tudo é perfeito como 

Saia da zona de conforto e comece 
a carreira de fashion photographer

se mostra nas redes sociais. 
Nos bastidores, há muitos 
‘nãos’ na cara, mas o impor-
tante é você não se perder 
no caminho e continuar 
persistindo”.

O especialista separou 
algumas dicas para quem 
quer ingressar na carreira 
com o pé direito. O investi-
mento financeiro inicial, por 
exemplo, não precisa ser tão 
alto. “Apenas uma câmera 
e um flash já dão conta do 
recado no começo e esses 
equipamentos também não 
precisam ser de última ge-
ração. Para sair do conforto 
e montar um portfólio dife-
renciado, é preciso explorar 
e praticar muitas poses, 
enquadramentos e ângulos 
inusitados.

“Não tenha vergonha de 
ousar. Deixe sua criatividade 
fluir, busque referências, e, 
principalmente, pratique 
todos os dias, até que um 
dia isso se torne normal para 
você e te traga bons resulta-
dos”, aconselha. Na moda, os 
principais trabalhos relacio-
nados à fotografia envolvem 
modelos e itens de vestuário. 
Para mandar bem, o profis-
sional, segundo ele, precisa 
dominar certos tipos de 
conhecimento técnico.

“Uma noção básica de 
enquadramento e ângulo, 
luz, edição e direção são 
os principais pontos para 

fazer de você um grande 
profissional do ramo”. Ele 
destaca alguns truques, 
como a regra dos terços. 
“A regra dos terços é um 
tipo de composição muito 
utilizada. Os elementos 
importantes da fotografia 
são colocados respeitando 
uma grade de 3 × 3 (um 
jogo da velha), que divide 
igualmente a imagem em 
nove partes. Ou seja, o foco 
de interesse deve estar na 
interseção dessas linhas”, 
explica.

“Também fotografo de 
baixo para cima, para alon-
gar a modelo. Em relação à 
iluminação, amo luz natu-
ral. Se for flash, gosto de 
uma luz 45 graus à direita. 
Na hora da edição, sempre 
prefiro algo leve. Tente dei-
xar a sua foto a mais pronta 
possível, para que no pós 
você só se encarregue de 
realçar a beleza da modelo”, 
recomenda.

A principal dica, contudo, 
é não desistir do sonho. 
“Muitas pessoas vão falar 
que você não é capaz, mas 
se você realmente ama a 
profissão, acorda e dorme 
pensando em fotografar 
moda, siga seu coração. 
Nunca fiz nenhum curso; 
sempre fiz o que eu acre-
dito e deu muito certo. Me 
orgulho muito de onde”. AI/
Black Comunicação.

Mas é preciso muita criatividade, esforço e persistência para se 
destacar e fazer seu nome.
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Márcio Tabach (*)
 
Muito se tem discutido no campo da ciência de dados 

e da inteligência artificial (IA) sobre os potenciais im-
pactos negativos dessas novas tecnologias num futuro 
próximo. Muitos analistas expressam preocupação com 
a extinção de profissões e o desemprego em massa 
com a crescente disseminação da IA. Dois exemplos 
recentes despertaram minha atenção para o fato de 
que o uso da IA pode vir a ter um desdobramento 
diferente dessas previsões. 

O campo de atuação que despertou o meu inte-
resse pode soar controverso. Refiro-me ao trabalho 
dos DJs, que é apontado por muitos como fadado 
à extinção e, por outros, de natureza inviolável ao 
uso de IA por envolver criatividade. No entanto, 
convido você, leitor, a navegar por caminhos tal-
vez desconhecidos, mas que lhe oferecerão novos 
pontos de vista sobre a relação dos profissionais e 
as máquinas. 

O primeiro exemplo é uma tentativa de reproduzir o 
trabalho do DJ por meio de um robô comandado por 
algoritmos de IA. Trata-se do projeto denominado “AI 
DJ Project”, do coletivo de artistas japoneses Qosmo. 
Além das técnicas convencionais de mixagem, o AI 
DJ contou com um algoritmo para escolher a música 
a ser tocada com base em uma medição do quanto a 
plateia apreciava a música em execução. 

O robô foi capaz de medir o movimento das pessoas 
na pista de dança para saber se estavam dançando e, 
consequentemente, apreciando a música. 

Quando a resposta era positiva, o robô fazia escolhas 
semelhantes à música tocada para manter o clima na 
pista. Porém, o problema surgiu quando a resposta 
passou a ser negativa, pois nesta situação o robô passou 
a fazer escolhas com base em um fator randômico – o 
que gerou mais respostas negativas, levando à incerteza 
no processo de escolha da música seguinte.

Incialmente pensado para ser um DJ de apoio, to-
cando em conjunto com um profissional de ‘carne e 
osso’ (no esquema conhecido como back-to-back), 
o AI DJ Project mostrou-se precisar de aperfeiçoa-
mento para ser definitivamente adotado nas pistas 
de dança. O que não tira o mérito do experimento e 
do extraordinário trabalho do Qosmo. No entanto, um 
DJ 100% comandado por IA ainda me parece muito 
distante da realidade.

Já no meu segundo exemplo, trago pretensões 
mais modestas, porém com resultados melhores e 
que podem oferecer novas possibilidades ao trabalho 

A inteligência artificial também criará oportunidades de 
inovação até então impensadas.

A Trademaster, fin tech 
especializada em so-
luções financeiras 

e de crédito B2B, auxilia 
desde 2015 mais de 500 
mil pequenos e médios 
varejistas que fazem suas 
compras regularmente junto 
às grandes indústrias e seus 
distribuidores, alavancando 
as vendas de toda a cadeia 
de distribuição por meio de 
acesso a crédito, prazo e me-
lhores condições comerciais. 

De acordo com Francisco 
Pereira, fundador e CEO da 
Trademaster, a plataforma 
é baseada em nuvem e se 
conecta em tempo real via 
APIs com os sistemas de 
gestão das empresas parcei-
ras, viabilizando o acesso a 
prazos e limites estendidos 
no ato da compra, tudo de 
forma integrada. 

“Nosso modelo de recor-
rência de crédito se provou 
bastante singular e inovador 
ao longo do tempo por ser 
altamente escalável e trazer 
um diferencial importante 
para nossos parceiros, re-
forçando nosso posiciona-
mento como uma solução 
de produtos e serviços para 
as PMEs”, explica. 

Atentos às mudanças 
de mercado, a startup ob-
servou que as cadeias de 
distribuição precisavam de 
uma solução inovadora que 
empoderasse o pequeno 
varejista e ajudasse a cadeia 
como um todo. Desta forma, 
são oferecidas condições de 
crédito e prazos para que 

A plataforma é baseada em nuvem e se conecta em tempo real 
via APIs com os sistemas de gestão das empresas parceiras.

Deborah Epelman e Andréia Roma 
(Orgs) - Leader – Deborah, mui lídima pre-
cursora e representante da PNL (Programação 
Neurolinguística) no Brasil e Andréia, compe-

tente CEO da editora Leader, muitas vezes premiada, 
reuniram vinte e cinco profissionais que militam no trato do 
ser humano, para exporem suas ideias, teorias e práticas 
clínicas motivacionais. Praticamente nenhum tema escapa 
da sempre atenta ótica dos articulistas. Seu título indica 
viés voltado às mulheres, todavia, sem esforço, homens 
também poderão sorver seus ensinamentos. Oportuno.

PNL Sistêmica Para Mulheres

Raquel Naveira – Ibis Libris – A professora, 
escritora e demais atributos literários, carrega 
consigo o nobre dom da escrita , que podemos 
nominar de “gostosa”! Pena fluida, esparge cul-

tura com profundidade, sem rebusques ou rodeios. Desta 
feita homenageia um aventureiro desbravador espanhol, 
Don Álbar Nuñez Cabeza de Vaca, que saiu da Espanha 
em 1540, veio à América e in terras Brasilis conseguiu 
grandes feitos, conforme informes ao reino. Sua heroica 
epopeia está dignamente relatada pela nossa laureada 
representante do idioma pátrio. Justa homenagem.

Romanceiro de Cabeza de Vaca: 
O andarilho das Américas

Andreia Salles – Um romance cercado de 
aventura, amor, sedução, paixão, decepção e 
morte, tudo isso num bucólico e misterioso 
ambiente: Veneza. Inesquecível para quem a 

conhece, imperdível para amantes de história e muita 
beleza! Mulher casada com rico marido déspota, apaixo-
na-se por um gondoleiro. A partir daí, muita água rolará 
debaixo das pontes venezianas. Conseguirá o casal de 
amantes sucesso no relacionamento para que o amor 
vença? A autora jornalista, é especialista em assuntos 
da República Sereníssima de Veneza, logo, urdiu uma 
bela e significativa Obra. Terá continuidade. Aguardem!

A Gôndola Vermelha

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Fintech alavanca as 
vendas de varejistas, indústrias 

e seus distribuidores
“Nascemos com o DNA da indústria e do varejo. Por isso, conhecemos suas dores e criamos uma 
solução sob medida para a realidade de cada negócio"

merce B2B, irá acelerar o 
nosso crescimento. Empre-
endedorismo e resiliência 
foram as marcas da nossa 
trajetória até aqui e com a 
chegada do BV podemos so-
nhar ainda mais alto”, conta 
Francisco. 

Os recursos da rodada 
estão sendo aplicados na 
ampliação da oferta de 
produtos, além de fazer a 
fintech avançar na criação 
de novas soluções para pe-
quenas e médias empresas. 
Atualmente, o portfólio da 
fintech tem mais de 60 par-
ceiros conveniados, entre 
grandes indústrias nacionais 
e multinacionais e seus dis-
tribuidores. “O investimento 
do BV visa acelerar ainda 
mais a expansão da oferta 
de produtos e soluções ino-
vadoras para turbinar nossa 
missão de empoderamento 
do pequeno e médio varejo 
no Brasil”, finaliza Pereira. 

No mercado desde 2015, a 
Trademaster é uma fintech 
que ajuda toda a cadeia de 
distribuição, da indústria 
ao varejo, a alavancar suas 
vendas, por meio de soluções 
financeiras e de crédito B2B. 
A fintech empodera e au-
menta o poder aquisitivo dos 
varejos, com crédito e prazos 
estendidos. Atualmente, 
atende mais de 500 mil vare-
jistas, e mais de 60 clientes, 
entre grandes indústrias 
nacionais e multinacionais 
e seus distribuidores. Fonte 
e outras informações: (www.
trademaster.com.br).
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seja possível a compra de 
insumos de primeira linha, 
assim como o volume e o mix 
de produtos corretos para 
maximizar a lucratividade. 

“Nascemos com o DNA 
da indústria e do varejo. 
Por isso, conhecemos suas 
dores e criamos uma so-
lução sob medida para a 
realidade de cada negócio. 
Toda a transação comercial 
entre os elos da cadeia de 
distribuição para os nossos 
clientes é realizada por nós”, 
comenta Francisco. Além de 
propor melhorias no proces-
so de vendas, a Trademaster 
criou uma solução integrada 
nos processos comerciais e 
financeiros das indústrias e 
distribuidores, de uma forma 
quase imperceptível. 

“Observamos que os pro-
dutos bancários tradicionais 
não suportavam a demanda 
de crédito, apresentando 
juros elevados, muita bu-
rocracia e baixa customi-
zação para as necessidades 

específicas das cadeias de 
distribuição”, conta o CEO. 
Nesse contexto, os pequenos 
e médios varejos têm acesso 
ao crédito, com maiores pra-
zos e limites, para melhorar 
suas compras e gestão de 
estoque. “Esse processo é 
totalmente sem fricção e a 
indústria ou o distribuidor 
recebem à vista, sem risco de 
inadimplência, e os clientes 
pagam a prazo diretamente 
para a fintech”, informa 
Francisco Pereira. 

Em fevereiro, a fintech 
fechou um acordo de inves-
timento de R$ 100 milhões 
com o banco BV, um dos 
maiores bancos privados 
do país. A parceria também 
inclui a disponibilização de 
uma estrutura de funding 
inicial de R$ 500 milhões 
para suportar o crescimento 
de 120% das operações da 
fintech em 2021. “Estamos 
em um momento único, a 
evolução dos ecossistemas 
e das plataformas de e-com-

Competindo com as máquinas e não 
contra as máquinas
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de um DJ. Esse case é protagonizado pela empresa 
alemã Algoriddim, que desenvolveu um software de 
mixagem que contém um algoritmo chamado “Neural 
Mix”. Ele é capaz de separar os elementos sonoros de 
uma determinada faixa de música. 

O DJ pode a qualquer momento dividir a bateria, a 
voz do cantor ou o acompanhamento instrumental da 
música e, assim, fazer mixagens inusitadas com os vo-
cais de uma música e a bateria de outra, por exemplo.

O coach de DJs britânico Jamie Hartley (que têm 
centenas de milhares de seguidores em seu canal do 
Youtube) classificou esta inovação como algo que pode 
mudar o trabalho dos DJs para sempre. 

Hartley destaca que os DJs sempre procuraram por 
algo que pudesse fazer essa separação, usando recursos 
como o precário corte de sons graves e agudos. Esse 
produto já começou a ser comercializado e adotado 
por DJs. Concorrentes da Algoriddim já anunciaram 
que implementarão a tecnologia em seus produtos, 
comprovando que ela veio para ficar.

O que esses cases sugerem é que o uso da IA terá 
um papel muito maior em alavancar, melhorar e trazer 
produtividade ao trabalho humano, do que propriamen-
te substituí-lo. A inteligência artificial também criará 
oportunidades de inovação até então impensadas. 
O desafio das sociedades será de romper barreiras 
comportamentais e de qualificação, para incorporar 
essa nova tecnologia no mundo do trabalho.

Como o campeão de xadrez Garry Kasparov destaca, 
devemos pensar muito mais em inteligência aumen-
tada do que exclusivamente em IA. A inteligência 
aumentada combina o melhor das inteligências hu-
mana e artificial. Segundo ele, nós, os humanos, não 
nos tornaremos obsoletos, mas seremos promovidos.

(*) - Graduado em Administração Pública pela FGV e em comunicação pela 
ESPM, é consultor da TGT Consult e analista líder do ISG Provider Lens™ 

Analytics (www.tgt.com.br).

Beatriz Machnick (*)

Clientes pagam mais por 
aquilo que valorizam mais. 
Se o fator determinante for 
o preço, eles escolherão o 
menor. 

Se valorizam a rapidez, 
vão recorrer ao mais práti-
co. Se buscam diferencial, 
certamente vão optar pela 
exclusividade. Mas se que-
rem qualidade, aí sim eles 
pagarão o preço. Sabemos 
que, seja na área jurídica ou 
em outros segmentos, para 
se manter competitivo no 
mercado é necessário saber 
cobrar pelos serviços. 

Mas isso não é algo tão 
simples, pois muitas ve-
zes precisamos aprender 
a quantificar o tempo do 
nosso trabalho, que é intan-
gível. E como calcular pelo 
serviço a ser prestado? O 
que considerar para formar 
o preço? 

A precificação assertiva 
começa no entendimento 
da composição do seu pre-
ço, ou seja, primeiro você 
precisa ter a clareza do 
seu custo, pois se você não 
compreender a composição 
do seu preço, o cliente tam-
bém não entenderá. 

O segundo ponto é que, 
durante a negociação, 
você não deve focar no 
fechamento da proposta, 
e sim na entrega. As pes-
soas não buscam mais um 
produto ou serviço, elas 

querem uma experiência 
diferenciada. E quando 
você foca na entrega de 
qualidade, relacionamento, 
resultados, certamente traz 
algo a mais ao cliente, além 
de gerar um sentimento de 
acolhimento para ele. Mais 
do que isso, gera conexão. 
O cliente não contrata o seu 
serviço ou a sua empresa, 
ele contrata você. 

O terceiro ponto para 
acertar na formação de 
preços é definir percen-
tuais de margem de lucro, 
indicações e parcerias. 
Quando esses percentuais 
não são bem definidos, po-
dem “levar” o lucro. Todos 
ganham, menos os sócios.

Mais uma dica: elimine o 
emocional e a insegurança 
durante a negociação. 

Lembre-se de que você 
será o responsável pela 
atmosfera da reunião com 
o cliente. Traga leveza 
para a conversa: mesmo no 
formato online, temos o de-
ver de gerar uma conexão 
empática. 

Por fim, uma forma de 
validar o nível de entrega 
e excelência com o cliente 
é sempre fazer estas per-
guntas: Você se contrata-
ria? Você contrataria a sua 
empresa?

 
(*) - É contadora, especialista em 
Controladoria e Finanças, mestre 

em Governança e Sustentabilidade, 
sócia-fundadora da BM Consultoria 

em Precificação e Finanças. 

Impactos da pandemia 
na formação e 

negociação de preços



Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 24 a 26 de abril de 20216

O relator do texto no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), 
alterou o projeto aprovado na Câmara. Por isso, o projeto 
volta para nova apreciação dos deputados. A proposta 

reúne medidas de fomento ao ambiente de negócios e ao aumento 
da oferta de capital para investimento em empreendedorismo 
inovador, além de disciplinar a licitação e a contratação de solu-
ções inovadoras pela administração pública.

Sócio-fundador e diretor de relações governamentais do iCities, 
empresa especializada em projetos e soluções para cidades inte-
ligentes, Beto Marcelino elenca a seguir cinco avanços trazidos 
pelo Marco Legal, em análise conjunta com o advogado Leonel 
Betti Jr., da Betti & Schmidt Advogados.

1Definição de startup - Em primeiro lugar, a futura lei 
define o que é uma startup para efeito de enquadramento em 
suas disposições: ela deve ter receita bruta de até R$ 16 milhões 
no ano anterior e até 10 anos de inscrição no CNPJ. Além dis-
so, precisa declarar, em seu ato constitutivo, o uso de modelos 
inovadores ou se enquadrar no regime especial Inova Simples, 
previsto no Estatuto das Micro e Pequenas Empresas.

2Proteção ao investidor - O projeto estabelece que as 
startups poderão receber aportes de capital de pessoa física 
ou jurídica, que poderão ou não resultar em participação em 
seu capital social, dependendo da modalidade de investimento 
escolhida. E dispõe que diversas modalidades de investimento 
já consolidadas no mercado não serão consideradas parte do 
capital social da empresa.

Essas “redundâncias” se justificam pela preocupação em 
destacar que o investidor não é sócio/ acionista, não possui 
poderes de administração da startup e não pode responder 
por suas dívidas (trabalhistas ou tributárias). “A medida é 
interessante, pois permite a redução dos prejuízos do inves-

Aprovado no final de fevereiro pelo Senado, o chamado Marco Legal das Startups trouxe avanços significativos para o segmento. 
Mas ainda existem entraves que o país precisa superar. Regulamentada pelo projeto 146/19, a proposta enquadra como 

startups as empresas e sociedades cooperativas que atuam na inovação aplicada a produtos, 
serviços ou modelos de negócios, mesmo que tenham apenas um sócio.

talkcomunicacao.com/reprodução

3Incentivo à inovação - O projeto também busca incentivar 
a inovação, autorizando que as empresas que possuem obriga-
ções de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
– decorrentes de outorgas ou de delegações firmadas por meio 
de agências reguladoras – possam cumprir esses compromissos 
realizando aportes em startups. 

Este tipo de investimento também poderá ser realizado direta-
mente nas startups selecionadas por meio de programas, editais 
ou concursos gerenciados por instituições públicas. No ambiente 
de soluções de smart cities, esse incentivo é essencial.

4Sandbox regulatório - Para que as startups possam 
testar tecnologias inovadoras na prática, com maior liberdade e 
menores entraves, o projeto estabelece que os órgãos reguladores 
poderão criar ambientes regulatórios experimentais (sandboxes), 
nos quais será possível temporariamente afastar certas normas, 
definindo condições simplificadas/facilitadas para que essas 
experimentações ocorram. 

Por exemplo, a Anatel poderá afastar exigências usuais para 
comercialização de produtos de telefonia móvel, a fim de que 
determinadas startups possam testar, na prática, novas tecno-
logias em desenvolvimento.

5Licitações públicas - O Marco Legal das Startups também 
disciplina a contratação de startups pela administração pública 
por meio de regras específicas de licitação, buscando resolver 
demandas públicas que exijam soluções inovadoras com emprego 
de tecnologia e a promover a inovação no setor produtivo por 
meio do poder de compra do Estado.

“Esse foi um dos pontos que atrasaram a votação do texto no 
Congresso. Com as alterações feitas pelo relator, o projeto passou 
a garantir o pagamento antecipado à startup vencedora para que 
ela possa iniciar seu trabalho. Antes, o texto facultava ao poder 
público, contratante, a possibilidade de adiantar ou não algum valor. 
Mas a porcentagem desse valor ainda não ficou definida”, explica.

Oportunidades perdidas - “Ainda que o Marco Legal das Startups 
contenha disposições relevantes, fomente discussões e chame 
atenção para desafios do setor, acreditamos que o projeto não 
abordou alguns dos maiores problemas jurídicos enfrentados 
pelo ecossistema. Talvez por menor resistência à aprovação sem 
pontos polêmicos, ou pelo anseio político da rápida aprovação 
de um projeto de apelo junto aos empresários”, avalia Marcelino.

Um desses problemas não contemplados é a possibilidade de 
Sociedades Anônimas se beneficiarem da opção pelo regime tribu-
tário do Simples. “Hoje, por exemplo, uma startup enquadrada no 
Simples não pode se tornar sócia e/ou ter uma pessoa jurídica como 
sua sócia, sob pena de exclusão do regime. A inserção de um singelo 
dispositivo a respeito no Marco resolveria a questão”, diz Betti Jr.

O Marco Legal contém incentivos fiscais tímidos, que não im-
pedem os principais riscos tributários enfrentados pelas startups. 
Por outro lado, ele se preocupa em elencar instrumentos de inves-
timento indireto, destacando que seus usuários não são sócios ou 
acionistas, para evitar a responsabilização por dívidas da empresa. 

“Nesse contexto, as considerações ponderam sobre o que 
seria ideal em nossa opinião. Isso não quer dizer que devamos 
nos contentar com soluções insuficientes, mas sim comemorar 
os avanços e correr atrás dos próximos”, defende o diretor do 
iCities. Fonte e mais informações: (www.icities.com.br).

tidor e, ao mesmo tempo, reduz as dívidas das empresas e dos 
empreendedores, estabelecendo que a hipótese implica no 
perdão da dívida da startup com aquele investidor”, pontua 
Marcelino.
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JESUÍTÍÍ AS BRASILTT

Ativo Nota             2020            2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ............... 10.a 6.085.172 4.102.216
Títulos e valores mobiliários .................... 10.b 13.987.216 15.952.367
Contas a receber ................................... 11 733.414 108.920
Despesas antecipadas .......................... 89.913 38.066
Outras contas a receber ........................ 12 670.680 178.623
Total do circulante ............................... 21.566.395 20.380.192
Realizável a longo prazo
Não circulante
Depósito judicial ...................................... 16.b 16.890 7.000

16.890 7.000
Investimentos .......................................... 19.520 1.301
Propriedade para investimento .............. 13 123.448.590 128.264.275
Imobilizado .............................................. 14 46.088.546 3.978.475
Intangível ................................................ 950 320
Total do não circulante ........................ 169.574.496 132.251.371
Total do ativo ......................................... 191.140.891 152.631.563

Passivo Nota            2020           2019
Circulante
Fornecedores ......................................... 485.642 169.791
Outras contas a pagar
  - Partes relacionadas ............................ 17.a - 5.884
Obrigações tributárias e trabalhistas ..... 1.131.669 825.012
Receita diferida ....................................... 15 931.358 932.179
Outras contas a pagar ........................... 856.920 447.242
Total do circulante ............................... 3.405.589 2.380.108
Não circulante
Provisão para contingências .................. 16.a 19.846 -
Receita diferida ....................................... 15 10.184.163 10.255.797
Outras contas a pagar ........................... 389.278 654.712
Total do não circulante ........................ 10.593.287 10.910.509
Patrimônio líquido ................................ 18
Patrimônio social ...................................... 140.094.649 122.540.497
Ajuste de avaliação patrimonial .............. 39.034.784 13.183.288
(Déficit)/superávit acumulado ................. (1.987.418) 3.617.161
Total do patrimônio líquido ................. 177.142.015 139.340.946
Total do passivo e patrimônio líquido 191.140.891 152.631.563

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

            2020             2019
(Déficit)/superávit do exercício ....... (3.137.483) 2.868.954
Outros resultados abrangentes ........... - -
Resultado abrangente total .............. (3.137.483) 2.868.954

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais             2020               2019
(Déficit) superávit do exercício ............ (3.137.483) 2.868.954
Ajustes por:
Depreciação e amortização ...................... 3.099.986 1.850.933
Juros apropriados sobre títulos
  e valores mobiliários ................................. (427.043) (839.745)
Resultado na baixa de ativos imobilizados 4.552 -
Provisão para contingência ....................... 19.846 -
Provisão para créditos
  de liquidação duvidosa ........................... 36.100 -
Resultado na venda de ativos imobilizados
  e propriedades para investimentos ........ (5.474) -

(409.516) 3.880.142
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber ...................................... (229.265) (48.332)
Despesas antecipadas ............................. (16.142) (29.918)
Outras contas a receber
  - Partes relacionadas ............................... - 19.765
Outras contas a receber ........................... (480.043) (21.918)
Depósito judicial ......................................... (9.890) -

(735.340) (80.403)
Aumento (redução) nos passivos em
Fornecedores ............................................ 168.170 (173.429)
Obrigações tributárias e trabalhistas ........ 170.107 406.522
Outras contas a pagar
  com partes relacionadas ......................... (5.884) 2.163
Receita diferida .......................................... (72.455) (306.845)
Outras contas a pagar .............................. 68.630 (54.500)

328.568 (126.089)
Caixa líquido (aplicado nas) provenientes
  das atividades operacionais .............. (816.288) 3.673.650
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação em títulos e valores mobiliários . (15.340.900) (17.439.551)
Resgate de títulos e valores mobiliários ... 17.966.935 16.545.531
Incorporação de caixa e equivalentes de caixa 1.188.702 -
Aquisição de ativo imobilizado ................... (1.015.493) (573.550)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
  atividades de investimentos .............. 2.799.244 (1.467.570)
Demonstração do aumento do caixa
  e equivalentes de caixa ...................... 1.982.956 2.206.080
No início do exercício ................................ 4.102.216 1.896.136
No fim do exercício .................................... 6.085.172 4.102.216
Aumento do caixa e
  equivalentes de caixa .......................... 1.982.956 2.206.080

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 (Em Reais)

1. Contexto operacional: A Companhia de Jesus - Jesuítas é uma enti-
dade constituída na forma jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
domiciliada no Brasil, com autonomia administrativa e funcional, com dura-
ção por prazo indeterminado declarada de Utilidade Pública Estadual do
Rio de Janeiro, conforme Decreto nÀ 179/75 - Resolução SEASDH nÀ 267 -
23 de julho de 2010 - Processo nÀ E-06/60.205/1985, constituída inicial-
mente sob a denominação de ALOISIANUM, na cidade do Rio de Janeiro
- RJ, no dia 26 de setembro de 1940, com sua personalidade jurídica
averbada em 6 de outubro de 1959, cujos atos constitutivos encontram-se
registrados no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca
da Cidade do Rio de Janeiro. A Entidade é constituída por 38 comunida-
des (34 comunidades em 2019) que têm por objetivo promover e desen-
volver as atividades de natureza vocacional e apostólica da Companhia de
Jesus - Jesuítas, pautadas na valorização da educação moral e religiosa
de acordo com os valores evangélicos e postulados da Religião Católica,
Apostólica Romana. 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 epide-
mia causou a paralisação de vários setores produtivos e comerciais, além
de confinar pessoas e fragilizar a economia mundial, de forma que deci-
sões 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 impac-
tos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras.
Diante da recomendação de distanciamento social para diminuir a transmis-
são da COVID-19, a Administração tomou as seguintes medidas: •ÛTodas
as reuniões passaram a ser realizadas por videoconferência. • Mapeamen-
to das necessidades de hardware e software para implementação de ope-
ração 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. • Protoco-
los de segurança 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 refe-
rentes à COVID-19, ou qualquer outro tipo de necessidade médica. • Bo-
letins de orientação e conscientização de todos. • Palestras periódicas com
orientação para a saúde de seus colaboradores. • Comunicado aos asso-
ciados sobre implementação de operação em regime de home office. • Im-
plantação de um comitê para gerenciamento dos protocolos. • Contratos
firmados mediante assinaturas eletrônicas. Apesar de manter posição sau-
dável 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 Admi-
nistração da Entidade executou medidas com o foco de estabelecer uma
posição ainda mais robusta em caráter preventivo, de modo a garantir que
a Entidade possa atravessar esse período suprindo as necessidades que
possam surgir, sendo: • Monitoramento das receitas e despesas através
de avaliações diárias do fluxo de caixa, para acompanhamento de impacto
e ações de contingência. A receita da Companhia de Jesus é substancial-
mente relacionada a doações de pessoa física e locações. Quanto às do-
ações, a Entidade não obteve impacto negativo significativo; com relação
às locações, tivemos de negociar descontos no montante de R$ 727.122,
que equivale a 23% de nossa receita anual com locações. Além disso, me-
didas de contenção de gastos com viagens, eventos corporativos, contra-
tos de prestação de serviços, marketing, obras e manutenção das comuni-
dades foram renegociadas. A Administração montou um Comitê para avali-
ar de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição pa-
trimonial e financeira da Entidade, com o objetivo de implementar medidas
apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas de-
monstrações financeiras. A Entidade continua monitorando suas opera-
ções e não identificou nenhum evento que pudesse indicar indícios de
impairment e/ou de não realização de seus ativos.
2. Incorporação no exercício: Em 1À de janeiro de 2020, foi procedida a
incorporação total da Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil -
JESLEQ com a versão do acervo patrimonial incorporado da parcela
cindida pela Companhia de Jesus nos termos do protocolo e justificação
da incorporação, avaliado o valor contábil na data-base de 30 de setem-
bro de 2019, conforme laudo de avaliação emitido por empresa especi-
alizada em 3 de dezembro de 2019. O acervo líquido incorporado foi de
R$ 40.938.552, e era composto pelos seguintes elementos patrimoniais.
Ativo Incorporação
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ................................ 1.188.702
Títulos e valores mobiliários ..................................... 233.841
Contas a receber .................................................... 431.330
Despesas antecipadas ........................................... 35.705
Outras contas a receber ......................................... 12.012
Total do circulante ................................................ 1.901.590
Investimentos ........................................................... 18.219
Imobilizado ............................................................... 39.377.638
Intangível ................................................................. 950
Total do não circulante ......................................... 39.396.807
Total do ativo .......................................................... 41.298.397
Passivo Incorporação
Circulante
Fornecedores .......................................................... 147.681
Obrigações tributárias e trabalhistas ...................... 136.550
Outras contas a pagar ............................................ 75.614
Total do circulante ................................................ 359.845
Acervo líquido ....................................................... 40.938.552
Total do passivo e patrimônio líquido ............... 41.298.397
O acervo líquido absorvido pela incorporação da JESLEQ é compos-
to e está demonstrado da seguinte maneira na demonstração das
mutações do patrimônio líquido: R$ 13.936.991 no patrimônio social
e R$ 27.001.561 em ajustes de avaliação patrimonial.
3. Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As demons-
trações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autoriza-
da pela Administração em 16 de abril de 2021. Todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração
da Entidade na sua gestão.
4. Base de mensuração: As demonstrações 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.
5. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações finan-
ceiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade.
6. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demons-
trações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Entidade e os
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revi-
sadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas
prospectivamente. a. Incertezas sobre premissas e estimativas: As in-
formações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em
31 de dezembro de 2020 que possuem um risco significativo de resultar
em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no próxi-
mo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Notas Ex-
plicativas nºs 7d e 7e - Determinação da vida útil dos ativos imobilizados
e de propriedades para investimentos. Mensuração do valor justo: Uma
série de políticas e divulgações contábeis da Entidade requer a mensura-
ção dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e não financei-
ros. Questões significativas de avaliação são reportadas para a Administra-
ção da Entidade. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a
Entidade usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os
valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia ba-
seada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da se-
guinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ati-
vos 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 premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão inclu-
ídas na Nota Explicativa nÀ 23 - Instrumentos financeiros.
7. Principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em de-
talhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Entidade em
todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a.
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem
saldos de caixa, banco conta movimento e aplicações financeiras com ven-
cimento 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 aplica-
dos em instituições financeiras de primeira linha, estando tais recursos clas-
sificados fora do grupo de caixa e equivalentes de caixa em função de
não fazerem parte da gestão do dia a dia da Entidade. A Entidade adota
como prática contábil apresentar os títulos e valores mobiliários nas ativida-
des 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 a 34A do CPC 3 - De-
monstrações do Fluxo de Caixa. c. Contas a receber: São apresentadas
ao valor presente de realização, basicamente representam aluguéis e con-
tribuições. A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída
em montante considerado suficiente pela Administração para suprir eventu-
ais perdas na realização dos créditos. d. Propriedade para investimento:
Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir recei-
ta de aluguel ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para
venda no curso normal dos negócios ou serviços ou para propósitos admi-
nistrativos. A propriedade para investimento é mensurada e apresentada
pelo seu valor de custo de aquisição menos depreciação e qualquer provi-
são para perda acumulada. A depreciação foi calculada pelo método line-
ar, com base nas taxas que variam de 10% a.a. (10 anos) a 2,5% a.a. (40
anos) de acordo com a avaliação patrimonial realizada para os respectivos
imóveis. Ganhos e perdas na alienação de uma propriedade para investi-
mento (calculados pela diferença entre o valor líquido recebido na venda e
o valor contábil do item) são reconhecidos no resultado. Anualmente, a En-
tidade mensura o valor justo das propriedades para investimentos para fins
de divulgação nas demonstrações financeiras. e. Imobilizado: (i) Reco-
nhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo
custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acu-
mulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumula-

das, quando necessário. (ii) Depreciação: A depreciação é calculada so-
bre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substitu-
to do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no
resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estima-
das de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis estimadas
para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:
Edificações ................................................................................ 15 - 40 anos
Máquinas, equipamentos e instalações .................................. 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ........................ 5 anos
Móveis e utensílios .................................................................... 10 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão re-
vistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são
reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. f. Obrigações tra-
balhistas: Contemplam as provisões trabalhistas decorrentes de férias e
encargos, que são constituídas com base na remuneração de cada funci-
onário e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço. g. Outros
ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos circulantes e
não circulantes são apresentados pelo seu custo de aquisição ou de reali-
zação, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data
do balanço. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados
por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos incorridos até a data dos balanços. h. Apura-
ção do resultado e reconhecimento das receitas e despesas: O reco-
nhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o
regime contábil de competência de exercício. A receita de aluguel de pro-
priedade para investimento é reconhecida no resultado pelo método linear
durante o prazo do arrendamento. Os recursos recebidos de terceiros em
convênio são reconhecidos da seguinte forma: • Recebimento dos re-
cursos: Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débi-
to de caixa e equivalentes de caixa e a crédito de receita com convênios
no resultado. • Consumo como despesa: Quando ocorre o empenho
dos valores recebidos de terceiros em convênio, as despesas são reconhe-
cidas em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.
i. Doações recebidas: As doações recebidas pela Entidade em moeda
corrente são provenientes de doações de pessoas físicas que apoiam de
forma voluntária os trabalhos religiosos desenvolvidos nas residências e
são reconhecidas no resultado do exercício no momento em que as
contraprestações a essas doações são cumpridas pela Entidade. As doa-
ções recebidas em ativos, quando referem-se a ativos depreciáveis, inicial-
mente são reconhecidos em contrapartida a rubrica de „Receita diferida‰
no passivo e são registradas como receita de doações à medida que os
ativos são depreciados pela vida útil do bem. As doações com ativos não
depreciáveis são reconhecidas no resultado do exercício no momento em
que as contraprestações a essas doações são cumpridas pela Entidade. j.
Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem, ba-
sicamente, as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A Entidade
adotou como prática contábil apresentar os juros recebidos de títulos e va-
lores mobiliários nas atividades de investimentos por entender que é a situ-
ação que melhor representa seus fluxos financeiros, estando tal apresen-
tação amparada nos parágrafos 33 a 34A do CPC 3 (R2) - Demonstra-
ções do Fluxo de Caixa. As despesas financeiras abrangem, basicamente,
as tarifas bancárias, cobradas pelas instituições financeiras. k. Instrumen-
tos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: As contas a
receber de clientes são reconhecidas inicialmente na data em que foram
originadas. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente quando a Entidade se tornar parte das disposições contratuais
do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a rece-
ber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou pas-
sivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescidos, para um
item não mensurado ao Valor Justo por meio do Resultado (VJR), os cus-
tos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emis-
são. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de
financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) Clas-
sificação 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) - Instru-
mento de dívida; ao VJORA - Instrumento patrimonial; ou ao VJR. No exer-
cício de 2020, a Entidade não possuía nenhum instrumento financeiro
classificado como VJORA - Instrumento de dívida ou VJORA - Instrumento
patrimonial. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemen-
te ao reconhecimento inicial, a não ser que a Entidade mude o modelo de
negócios para a gestão de ativos financeiros e, neste caso, todos os ati-
vos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo fi-
nanceiro é mensurado ao custo amortizado se atender a ambas as condi-
ções a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido
dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financei-
ros para receber fluxos de caixa contratuais. • Seus termos contratuais ge-
ram, 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 são 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 jus-
to. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhe-
cido no resultado. Custo amortizado: Esses ativos são, subsequentemen-
te, mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de ju-
ros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resul-
tado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no
resultado. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a
receber e outros créditos provenientes de prestação de serviços. (iii) Pas-
sivos financeiros - Classificação, mensuração subsequente e gan-
hos e perdas: Os passivos financeiros foram classificados como mensura-
dos 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 mensurados ao valor justo, e o resultado líquido, incluindo juros, é re-
conhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemen-
te mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efeti-
vos. As despesas de juros são reconhecidas no resultado. Qualquer gan-
ho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornece-
dores e outras contas a pagar. (iv) Desreconhecimento: A Entidade
desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos
de caixa do ativo expiram ou quando a Entidade 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 a
Entidade nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o con-
trole sobre o ativo financeiro. A Entidade desreconhece um passivo finan-
ceiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A
Entidade também desreconhece um passivo financeiro quando os termos
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substanci-
almente 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) Compensa-
ção: Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Enti-
dade tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os
valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de reali-
zar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (vi) Instrumentos finan-
ceiros derivativos: A Entidade não possuía em 31 de dezembro de
2020 e 2019 nenhuma operação com instrumentos financeiros derivativos,
incluindo operações de hedge. l. Redução ao valor recuperável
(impairment): Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por
meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar
se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recupe-
rável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência obje-
tiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial
do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos flu-
xos 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 Admi-
nistração da Entidade não identificou nenhum indicativo que justificasse a
constituição de uma provisão sobre seus ativos.
8. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de
novas normas será efetiva para exercícios iniciados após 1À de janeiro de
2021. A Entidade não adotou essas normas na preparação destas de-
monstrações financeiras. As seguintes normas alteradas e interpretações
não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras: •
Contratos onerosos - Custos para cumprir um contrato (alterações no CPC
25/IAS 37). • Reforma da taxa de juros de referência (alterações no
CPC48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC
06/IFRS 16). Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas
tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Entida-
de: • Imobilizado: receitas antes do uso pretendido (alterações no CPC
27/IAS 16). • Referência à Estrutura Conceitual (alterações no CPC 15/
IFRS 3). • Classificação do passivo em circulante ou não circulante (altera-
ções no CPC 26/IAS 1). • IFRS 17 - Contratos de Seguros.
9. Trabalho voluntário: Conforme estabelecido na Interpretação ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Entidade valoriza as re-
ceitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de ór-
gãos da Administração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se
em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar, caso
contratasse esses serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos
voluntários são reconhecidas no resultado do exercício, no grupo de recei-
tas operacionais, em contrapartida a despesas operacionais, também no
resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2020, a Entidade registrou
o montante de R$ 1.340.088 (R$ 1.289.538 em 2019) referente a traba-
lhos voluntários.
10. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários
a. Caixa e equivalentes de caixa          2020          2019
Caixas e bancos ................................................... 1.776.126 1.686.889
Aplicações financeiras (a) ..................................... 4.309.046 2.415.327
Total ....................................................................... 6.085.172 4.102.216
(a) As aplicações financeiras referem-se a títulos em renda fixa representa-
dos por Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), remuneradas a taxas
que variam entre 90% e 107% do CDI (86,77% e 100% em 2019) do va-
lor da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para os pe-
ríodos abrangidos por estas demonstrações financeiras.
b. Títulos e valores mobiliários Remuneração           2020           2019
CDB - Renda fixa ..................... 90% a 107%

 do CDI 13.987.216 15.952.367
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários
são utilizadas como reserva financeira da Entidade para manutenção
de suas obras, de forma que não são utilizadas no fluxo usual do
caixa da Entidade.
11. Contas a receber          2020          2019
Aluguéis a receber ................................................ 1.368.672 67.467
Outras contas a receber ...................................... 32.242 41.453
Subtotal ................................................................ 1.400.914 108.920
Provisão para perdas de crédito
  esperadas - Aluguéis .......................................... (667.500) -
Subtotal ................................................................ (667.500) -
Total ...................................................................... 733.414 108.920
A provisão para perda esperada constituída para cobrir eventuais perdas
de contas a receber apresentou a seguinte movimentação:
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ................. -
Incorporação JESLEQ .......................................... 703.600
Baixa de provisão ................................................. (36.100)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ................. 667.500

12. Outras contas a receber ............................          2020          2019
Adiantamentos diversos (a) .................................. 670.420 178.363
Outras contas a receber ...................................... 260 260

670.680 178.623
(a) Referem-se, substancialmente, a saldo de adiantamento de férias a
funcionários e adiantamentos a fornecedores.
13. Propriedade para investimento: As propriedades para investimento
da Entidade, são contabilizadas ao custo, conforme apresentado a seguir:

Transfe-
rências de

  31/12/2019       Adições     utilidade  31/12/2020
Terrenos .............. 113.434.000 - (5.023.508) 108.410.492
Edificações .......... 24.335.000 - (1.937.268) 22.397.732
Total custo ......... 137.769.000 - (6.960.776) 130.808.224
Edificações .......... (9.504.725) (1.548.849) 3.693.940 (7.359.634)
Total de
  depreciação .... (9.504.725) (1.548.849) 3.693.940 (7.359.634)
Total .................... 128.264.275 (1.548.849) (3.266.836) 123.448.590

 31/12/2018     Adições  31/12/2019
Terrenos .............. 113.434.000 - 113.434.000
Edificações .......... 24.335.000 - 24.335.000
Total custo ......... 137.769.000 - 137.769.000
Edificações .......... (7.903.376) (1.601.349) (9.504.725)
Total de depreciação (7.903.376) (1.601.349) (9.504.725)
Total .................... 129.865.624 (1.601.349) 128.264.275
Propriedades para investimento incluem os terrenos e imóveis comerciais
que são arrendados para terceiros ou que estão para valorização e capi-
tal. Os imóveis arrendados a terceiros são por período não cancelável de
30 meses, com o valor anual do aluguel indexado à inflação. Renovações
subsequentes são negociadas com o arrendatário, com períodos médios
de 30 meses. O principal imóvel reconhecido como propriedades para in-
vestimento trata-se de doação recebida em 2017 da Associação Faculda-
des Anchieta. Essa entidade teve suas operações encerradas e decidiu
por destinar seu patrimônio líquido, formado basicamente por imóvel locali-
zado na Rodovia Anhanguera (BR-050), Km 25,5, Bairro Perus, São Paulo
- SP, para a Entidade, por possuir o mesmo objeto social dessa Associação.
O valor justo desse imóvel foi determinado por avaliadores imobiliários exter-
nos independentes que avaliaram esse imóvel ao valor justo total de R$
117.299.000, sendo R$ 104.984.000 referentes ao terreno e R$
12.315.000 referentes às edificações. Em 31 de dezembro de 2020, o va-
lor contábil dessa propriedade para investimento era de R$ 114.838.463
(R$ 115.658.642 em 2019). a. Mensuração do valor justo: Em 31 de
dezembro de 2020, o valor justo de todas as propriedades para investi-
mentos foi mensurado em R$ 222.274.821 (R$ 184.744.984 em 2019).
b. Compromisso assumido pela Entidade de permuta: Em 19 de de-
zembro de 2017, a Entidade assinou contrato com a entidade Rec Log
São Paulo Empreendimentos S.A. („Rec Log‰) de promessa de permuta de
bem imóvel. Nesse contrato, ficou acordado entre as partes um compromis-
so de permuta em que a Entidade transfere a propriedade de parte do
terreno que recebeu em doação da Faculdade Anchieta e, em contraparti-
da, a Rec Log se obriga a: (i) construir uma área socioeducativa equivalen-
te a R$ 10.000.000 na parte remanescente do terreno que ficará como
propriedade da Entidade; (ii) transferir para a Entidade R$ 1.200.000 em

moeda corrente; e (iii) transferir a propriedade de 17% das edificações à
Entidade, referentes a empreendimento logístico, que serão construídos
pela Rec Log no terreno transferido pela Entidade em permuta. Neste
contrato, também ficou acordado que a Entidade apenas efetuará a
transferência da propriedade de parte do terreno quando a Rec Log con-
cluir as condições estabelecidas nos itens (i) e (ii) acima. Enquanto não se
conclui essas condições preestabelecidas, o terreno permanece de propri-
edade e registrado nas demonstrações financeiras da Entidade. Até o final
do exercício de 2020, ainda não foram atendidas as condições (i) e (ii)
preestabelecidas, dessa forma a permuta entre as partes não foi realiza-
da. O valor justo dessa permuta será mensurado e reconhecido nas de-
monstrações financeiras da Entidade somente quando a efetiva realização
dessa permuta ocorrer, a qual ainda não possui data prevista.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Receitas operacionais Nota              2020             2019
Receita com aluguel ....................... 3.124.038 859.270
Receita com doações ..................... 19 16.498.912 12.597.592
Receita com convênios .................. 17.b 5.944.912 4.314.453
Receitas com trabalho voluntário .. 9 1.340.088 1.289.538
Outras receitas ................................ 164.049 38.528
Total ................................................. 27.071.999 19.099.381
Despesas operacionais e administrativas
Despesas gerais e administrativas . 20 (28.816.147) (15.884.938)
Despesas com trabalho voluntário 9 (1.340.088) (1.289.538)
Outras receitas operacionais .......... 169.179 109.272
Outras despesas operacionais ...... (65.580) (117.369)
Resultado antes das receitas
  (despesas) financeiras líquidas (2.980.637) 1.916.808
Resultado financeiro
Receitas financeiras ....................... 574.302 960.579
Despesas financeiras ..................... (731.148) (8.433)
(Despesa)/receita
  financeira, líquida ...................... 21 (156.846) 952.146
(Déficit)/superávit do exercício . (3.137.483) 2.868.954

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Patrimônio Ajustes de (Déficit)/Superávit
Nota           social avaliação patrimonial            acumulado              Total

Saldos em 1º de janeiro de 2019 ............... 122.049.545 13.931.495 490.952 136.471.992
Incorporação ao patrimônio social .................. 490.952 - (490.952) -
Realização do ajuste avaliação patrimonial ... - (748.207) 748.207 -
Superávit do exercício ..................................... - - 2.868.954 2.868.954
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ......... 122.540.497 13.183.288 3.617.161 139.340.946
Incorporação ao patrimônio social .................. 3.617.161 - (3.617.161) -
Realização do ajuste avaliação patrimonial ... - (1.150.065) 1.150.065 -
Incorporação do acervo líquido ...................... 2 13.936.991 27.001.561 - 40.938.552
Déficit do exercício ........................................... - - (3.137.483) (3.137.483)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ......... 140.094.649 39.034.784 (1.987.418) 177.142.015

continua...

14. Imobilizado Incorporação Transferência
31/12/2019     Adições        Baixas Jesleq (Nota 2)  de utilidade (a)  31/12/2020

Terrenos ................................................. 1.150.000 - - 20.276.053 5.023.508 26.449.561
Prédios e edificações ............................. 2.468.826 4.123 - 26.295.915 1.937.268 30.706.132
Veículos .................................................. 610.286 180.607 (32.854) 795.414 - 1.553.453
Equipamentos e instalações ................. 773.001 260.360 - 1.042.121 - 2.075.482
Móveis e utensílios ................................. 344.950 55.323 - 900.230 - 1.300.503
Obras em andamento (b) ...................... 83.234 520.553 - 773.678 - 1.377.465
Total custo ............................................ 5.430.297 1.020.966 (32.854) 50.083.411 6.960.776 63.462.596
Prédios e edificações ............................. (568.332) (1.071.819) - (9.044.568) (3.693.940) (14.378.659)
Veículos .................................................. (359.665) (221.960) 32.854 (486.894) - (1.035.665)
Móveis e utensílios ................................. (143.871) (93.419) (1.204) (568.140) - (806.633)
Equipamentos e instalações ................. (379.954) (163.620) (3.349) (606.170) - (1.153.093)
Total depreciação ................................ (1.451.822) (1.550.817) 28.302 (10.705.773) (3.693.940) (17.374.050)
Saldo líquido ........................................ 3.978.475 (529.851) (4.552) 39.377.638 3.266.836 46.088.546

31/12/2018           Adições Transferências  31/12/2019
Terrenos ................................................. 1.000.000 150.000 - 1.150.000
Prédios e edificações ............................. 2.468.826 - - 2.468.826
Veículos .................................................. 375.691 234.595 - 610.286
Equipamentos e instalações ................. 694.705 71.691 6.605 773.001
Móveis e utensílios ................................. 317.525 34.030 (6.605) 344.950
Obras em andamento ........................... - 83.234 - 83.234
Total custo ............................................ 4.856.747 573.550 - 5.430.297
Prédios e edificações ............................. (499.831) (68.501) - (568.332)
Veículos .................................................. (283.937) (75.728) - (359.665)
Móveis e utensílios ................................. (112.116) (31.755) - (143.871)
Equipamentos e instalações ................. (307.214) (72.740) - (379.954)
Total depreciação ................................ (1.203.098) (248.724) - (1.451.822)
Saldo líquido ........................................ 3.653.649 324.826 - 3.978.475
(a) As transferências de propriedades ocorridas em 2020 referem-se, substancialmente, ao imóvel da Rua Bambina que agora é utilizado nas atividades
da Companhia de Jesus - Jesuítas.
(b) O saldo de obras em andamento de 2020 refere-se, substancialmente, à reforma de combate a incêndio no Shopping Itaigara.

15. Receita diferida           2020           2019
Doação imóvel - Rodovia Anhanguera (a) ......... 9.854.463 10.674.642
Rec Log - Projeto Perus ....................................... 859.725 -
Convênio Banco Itaú ........................................... 401.333 513.334
Total ....................................................................... 11.115.521 11.187.976
Circulante .............................................................. 931.358 932.179
Não circulante ....................................................... 10.184.163 10.255.797
(a) A Entidade recebeu em doação em novembro de 2017 o imóvel locali-
zado na Rodovia Anhanguera (BR-050), Km 25,5, Bairro Perus, São Paulo
- SP. O valor justo avaliado do imóvel foi de R$ 117.299.000, sendo R$
104.984.000 referente ao terreno e R$ 12.315.000 referente às
edificações. O valor referente às edificações de R$ 12.315.000 foi contabi-
lizado em contrapartida a rubrica de „Receita diferida‰ nos passivos circu-
lante e não circulante e está sendo apropriado para a receita de acordo
com a vida útil da edificação.
16. Provisão para contingências: a. Provisão para contingências: A
Associação é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e fiscais e
está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na ju-
dicial, 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 cobertura das perdas consideradas
como prováveis, foram constituídas provisões nos montantes indicados a
seguir:          2020          2019
Trabalhista ............................................................. 19.846 -
Total de contingências ...................................... 19.846 -
Movimentação dos processos no exercício

Saldo em Saldo em
31/12/2019   Adições Utilização 31/12/2020

Trabalhista ........... - 19.846 - 19.846
Total .................... - 19.846 - 19.846
b. Depósitos judiciais: Estão registrados nesta conta os depósitos judici-
ais fiscais, atualizados pelos índices oficiais até a data do balanço, sendo
esta sua movimentação e composição:

Atuali-
31/12/2019 Adições Baixas   zação 31/12/2020

Trabalhistas ...... 7.000 9.342 - - 16.342
Outros ............... - 548 - - 548

7.000 9.890 - - 16.890
Em 31 de dezembro de 2020, não existiam outros processos e obrigações
possíveis cíveis, trabalhistas e tributárias avaliados pelos assessores jurídi-
cos como sendo do risco possível.
17. Partes relacionadas: a. Saldos com partes relacionadas
Saldos          2020          2019
Passivo circulante
Associação Nóbrega de Educação e Assistência
  Social - ANEAS Colégio São Luís ...................... - 5.884

- 5.884
As transações ocorridas entre partes relacionadas não prevê atualização
monetária e prazo para quitação do saldo devedor.
b. Receitas de convênios com partes relacionadas

         2020          2019
Associação Nóbrega de Educação
  e Assistência Social - ANEAS .............................. 5.944.912 4.314.453
O objetivo desse convênio é a conjunção de esforços para, em união, ofe-
recer a terceiros de vida consagrada os serviços de assistência em casa de
repouso para idosos, com fornecimento das dependências físicas e infra-
estrutura necessária, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade
igual ou superior a 70 anos ou, em estado de vulnerabilidade que justifi-
que 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. Remuneração
do pessoal-chave da Administração: Os diretores da Entidade com-
põem o quadro de pessoal-chave de sua Administração e não recebem re-
muneração pela prestação de seus serviços, conforme a sua previsão es-
tatutária.
18. Patrimônio líquido: Patrimônio social: Conforme estatuto social, a
Entidade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de
seus objetivos institucionais, não podendo, como consequência, distribuir
parcela alguma de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou
de participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit ou déficit do
exercício é integralmente incorporado ao patrimônio social. No caso de
extinção da Entidade, seu patrimônio, por vontade expressa da
instituidora, será incorporado ao da Associação Nóbrega de Educação e
Assistência Social - ANEAS. 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 do CPC, da rubrica de imóveis do ativo imobi-
lizado, com base em laudo de avaliação elaborado por consultoria especi-
alizada. A reserva de reavaliação está sendo realizada por depreciação ou
baixa dos bens reavaliados contra o superávit acumulado. Não foram
constituídos o imposto de renda e a contribuição social diferidos em decor-
rência de a Companhia de Jesus - Jesuítas possuir imunidade tributária.
19. Receita com doações           2020           2019
Doações de pessoas físicas (a) ........................... 16.498.912 12.597.592

16.498.912 12.597.592
(a) Essas doações provêm substancialmente dos associados religiosos que
prestam serviços à Entidade e são remunerados, mas por possuir voto de
pobreza, destinam à Entidade os valores recebidos com o objetivo de pro-
mover e desenvolver as atividades de natureza vocacional e apostólica.
20. Despesas gerais e administrativas: As despesas gerais e adminis-
trativas referem-se, substancialmente, a gastos para manter as atividades
das residências dos jesuítas. Segue a abertura dos principais gastos:

          2020           2019
Despesas com pessoal ........................................ 8.513.780 4.905.656
Despesas com materiais ....................................... 7.012.497 3.919.687
Despesas com serviços ........................................ 3.455.049 1.603.784
Depreciação e amortização ................................. 3.096.073 1.850.933
Despesas com patrimônios e utilidades .............. 2.159.960 837.598
Despesas com taxas e impostos ......................... 1.225.827 781.596
Serviços básicos (água/energia/telefone/gás) .... 1.269.372 543.627
Despesas com projetos ........................................ 747.047 130.000
Despesas com viagens e estadias ...................... 526.827 830.202
Provisão para contingências ................................ 19.846 -
Despesas com propaganda e marketing ............ 5.371 22.105
Provisão para crédito de liquidação duvidosa .... (36.101) -
Outras despesas .................................................. 820.599 459.751
Total ...................................................................... 28.816.147 15.884.938

21. Resultado financeiro          2020          2019
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras ....................... 488.508 960.355
Outras receitas financeiras ................................... 85.793 223

574.302 960.579
Despesas financeiras
Outras despesas financeiras (a) .......................... (731.148) (8.433)

(731.148) (8.433)
(156.846) 952.146

(a) Essas outras despesas financeiras referem-se, substancialmente, a
acordos de descontos aplicados nos contratos de locação, decorrentes
dos impactos da COVID-19.
22. Renúncia fiscal: Em atendimento a ITG 2002(R1) - Entidade sem Fi-
nalidade de Lucros, aprovada pela resolução CFC nÀ 1.409/12 e alterada
pela Resolução 2015/ITG 2002(R1) em setembro de 2015, a Entidade,
por julgamento, apresenta a seguir a relação dos tributos (impostos e con-
tribuições) objetos de renúncia fiscal com as respectivas alíquotas inciden-
tes: • ISS s/ receita de serviços. • COFINS s/ receita de serviços. • IR e
CSLL s/ superávit do exercício.
23. Instrumentos financeiros: A Entidade opera apenas com instrumen-
tos financeiros não derivativos, que incluem aplicações financeiras e caixa e
equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e fornecedores, cujos
valores são representativos aos respectivos valores de mercado. Estimati-
va do valor justo: Os valores contábeis constantes no balanço patrimoni-
al, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua
negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor pre-
sente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, es-
tão abaixo demonstrados. Durante esse exercício, a Entidade não efe-
tuou operações com derivativos. Valor justo versus valor contábil: Os
valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores
contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:
Ativos mensurados 31/12/2020 31/12/2019
 pelo valor justo por Saldo Valor Saldo Valor
   meio do resultado Nota     contábil         Justo    contábil         Justo
Caixa e equivalentes
  de caixa - Aplicações
   financeiras .................. 10.a 4.309.045 4.309.045 2.415.327 2.415.327
Títulos e valores
  mobiliários .................... 10.b 13.987.216 13.987.216 15.952.367 15.952.367
Ativos mensurados
  pelo custo amortizado
Conta a receber ........... 733.414 733.414 108.920 108.920
Outras contas
  a receber .................... 670.680 670.680 178.623 178.623

19.700.355 19.700.355 18.655.237 18.655.237
Passivos mensurados
  pelo custo amortizado
Fornecedores ................ 485.642 485.642 169.791 169.791
Empréstimos com
  partes relacionadas ..... 17.a - - 5.884 5.884
Outras contas a pagar .. 1.246.199 1.246.199 1.101.953 1.101.953

1.731.841 1.731.841 1.277.628 1.277.628
Instrumentos financeiros “não derivativos”
Todos os ativos financeiros „não derivativos‰ (incluindo os ativos designados
pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na
data da negociação na qual a Entidade se torna uma das partes das dis-
posições contratuais do instrumento. O CPC 38 - Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração estabelece uma hierarquia de três níveis
para o valor justo, a qual prioriza as informações quando da mensuração
do valor justo pela Entidade, para maximizar o uso de informações
observáveis e minimizar o uso de informações não observáveis. O CPC 38
descreve os três níveis de informações que devem ser utilizados na mensu-
ração ao valor justo: • Nível 1 - Preços negociados (sem ajustes) em mer-
cados ativos para ativos idênticos ou passivos. • Nível 2 - Outras informa-
ções disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços cotados (não
ajustados) são para ativos e passivos similares, em mercados não ativos,
ou outras informações que estão disponíveis e que podem ser utilizadas
de forma indireta (derivados dos preços). • Nível 3 - Informações indispo-
níveis em função de pequena ou nenhuma atividade de mercado e que
são significantes para definição do valor justo dos ativos e passivos. O pro-
cesso de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros da Enti-
dade está classificado como Nível 2 (representado pelas aplicações finan-
ceiras e títulos e valores mobiliários). Em função das características e forma
de operação, bem como a posição patrimonial e financeira em 31 de de-
zembro de 2020, a Entidade está sujeita aos fatores de: Risco de
liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificul-
dades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos finan-
ceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo fi-
nanceiro. A abordagem da Entidade na Administração de liquidez é de ga-
rantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse,
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da
Entidade. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações
nos preços de mercado, tais como as taxas de juros, têm nos ganhos da
Entidade, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. Es-
sas oscilações de preços e taxas podem provocar alterações nas receitas e
nos custos da Entidade. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado
é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de
parâmetros aceitáveis, e, ao mesmo tempo, otimizar o retorno. Com rela-
ção às taxas de juros, visando à mitigação desse tipo de risco, a Entidade
centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade
que acompanham a variação do CDI e fundos de renda fixa.
24. Arrendamento operacional como arrendador: Os valores relaciona-
dos aos arrendamentos mercantis operacionais referem-se, substancial-
mente, aos recebimentos de aluguéis, que possuem prazos de vencimento
entre 5 e 10 anos renováveis por igual período, e seus valores, trazidos a
valor presente dos pagamentos mínimos, não representam, substancial-
mente todo o valor justo do ativo arrendado, conforme estudos elabora-
dos pela Administração da Empresa. A Entidade reconheceu receitas no
montante de R$ 3.124.038 em 31 de dezembro de 2020
(R$ 859.270 em 31 de dezembro de 2019), com operações de arrenda-
mento mercantil.
Menos de 1 ano ......................................................................... 1.910.531
Mais de 1 ano e menos de 5 anos ........................................... 4.134.553
Mais de 5 anos ........................................................................... 435.645
O aumento relevante no reconhecimento da receita de aluguéis em 2020
é decorrente da incorporação de ativos designados como propriedades
para investimentos (Nota Explicativa nÀ 13).

Gestão 
de Documentos 

acelera 
transformação 

digital 
nas empresas

Marcelo Carreira (*)

A transformação digital 
ganhou novos contornos 
em 2020, 
com a necessidade 
das empresas de 
continuar operando 
mesmo sem um 
espaço físico

No entanto, essa revolu-
ção vai muito além da 
adoção de tecnologias. 

Ela exige uma nova mentali-
dade para mudanças dos pro-
cessos, modelos de trabalho 
e, principalmente, na coleta 
e análise de documentos dos 
clientes. 

Se antes, tais informações 
eram coletadas apenas para 
fins de cadastro e registro, 
as tecnologias trouxeram um 
novo desafio, o de implantar 
uma gestão estratégica da ex-
periência do consumidor, que 
tem como objetivo alavancar 
os negócios e melhorar a com-
petitividade em tempos de 
adaptação a um novo normal. 

Mas, se até há pouco tempo, 
havia resistência de alguns 
setores em digitalizar suas 
operações, em 2020 essa 
foi a prioridade para 23,7% 
das empresas, segundo uma 
pesquisa do Cesar, um dos 
maiores centros de inovação 
do país. Os serviços financei-
ros e de consultoria foram os 
que mais avançaram nessa 
revolução. 

Os sistemas de Gerencia-
mento Eletrônico de Docu-
mentos (GED), catalisadores 
da transformação digital, 
conseguiram devolver o 
controle, a produtividade e 
a competitividade às opera-
ções, mas, mais do que isso, 
foram capazes de ampliar o 
leque de serviços. No mun-
do todo, de acordo com a 
Association for Information 
and Image Management, as 
tecnologias de Gestão de 
Documentos devem receber 
investimentos por parte de 
89% das empresas. 

No Brasil, esse índice será 
de 72%, mostrando o desejo 
e a necessidade de melhorar 
a eficiência operacional. E 
essa melhoria vai muito além 
de um negócio sem papel ou 
a busca por uma redução de 
custos, ela garante uma orga-
nização dos dados de forma a 
manter as informações mais 
relevantes sempre à disposi-
ção, armazenadas de maneira 
estratégica. 

Os serviços financeiros, 
de saúde e educacional en-
contraram nessa tecnologia 
a salvação de seus negócios. 
Enquanto as grandes institui-
ções financeiras estudavam 
o fechamento de agências, 
os bancos digitais e as fin-
techs proliferaram, anco-
radas, principalmente, em 
um modelo de atendimento 
totalmente online, possível 
apenas por conta de soluções 
de Gestão e Digitalização de 
documentos. 

Já os contratos que antes 
precisavam ser impressos e 
assinados de maneira pre-
sencial, passaram a contar 
com recursos de assinatura 
eletrônica para permitir a 
formalização e o fechamento 
de qualquer lugar, impulsio-
nando a oferta de crédito e 
beneficiando tanto as insti-
tuições quanto a população. 

Os serviços de saúde con-
seguiram manter os atendi-
mentos aos pacientes, sem 
prejuízo pela falta de registros 
médicos. A educação desco-
briu outra maneira de ensinar, 
que tem se mostrado eficaz, 
e centenas de outros setores 
também sobreviveram graças 
à digitalização. 

As experiências mostram 
que as empresas alcançaram 
uma maturidade digital e essa 
deve ser uma tendência defi-
nitiva, mesmo após a pande-
mia. Mais do que a facilidade, 
flexibilidade e economia, a 
segurança deve exercer um 
peso significativo. Afinal, com 
a LGPD, se torna uma questão 
de sobrevivência. 

(*) - É Diretor de Marketing da Access.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Flavio Gozzoli Gonçalves
Contador

CRC 1SP290557/O-2

...continuação

Aos Conselheiros e aos Diretores da Companhia de Jesus - Jesuí-
tas. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras
da Companhia de Jesus - Jesuítas („Entidade‰), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo
as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.Em
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da Companhia de Jesus - Jesuítas 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 res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada „Responsabilidades dos auditores 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 Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de

auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações fi-
nanceiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.Na elaboração das demonstrações financeiras, a Adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade 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 Administração pretenda
liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabi-
lidades 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, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, 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 decor-

rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas re-
feridas demonstrações financeiras.Como parte da auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O ris-
co 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 represen-
tações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles in-
ternos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entida-
de. - 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 rele-
vante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões 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 de-
monstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comu-
nicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance 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, 16 de abril de 2021
KPMG Auditores
Independentes
CRC 2SP014428/O-6

(a) O Conselho Fiscal da COMPANHIA DE JESUS - JESUÍTAS, no exer-
cício de suas funções legais e estatutárias, examinou as Demonstrações
Contábeis e Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resul-
tado do período, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social,
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC), Notas Explicativas, Relatório

PARECER DO CONSELHO FISCAL
dos Auditores da „KPMG Auditores Independentes‰, relativos ao exercí-
cio encerrado em 31 de dezembro de 2020. (b) Com base nos exames
efetuados e considerando o Relatório da Auditoria, 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 resultado do exercício, apurado em 31 de
dezembro de 2020, fosse destinado as atividades previstas nas disposi-
ções estatutárias, segundo a disponibilidade de recursos fora aprovada
por unanimidade dos presentes.

São Paulo/SP, 24 de março de 2021
Marcos Epifanio Barbosa Lima - Presidente

Eduardo Teixeira Henriques - 1º Conselheiro e Secretário
Antônio Tabosa Gomes - 2º Conselheiro

Grupo Gonçalves Dias S/A
CNPJ: 09.328.663/0001-04

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais/Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 130.655.312 107.704.041
Caixa e equivalentes de caixa 32.402.526 13.664.678
Contas a receber 23.058.456 11.705.585
Estoques 74.440.734 78.426.151
Impostos a recuperar 347.029 3.443.465
Adiantamento de Fornecedores 199.019 254.526
Despesas Antecipadas 207.547 209.637
Não Circulante 9.663.601 11.159.813
Partes relacionadas 100.000 100.000
Depósitos Judíciais 23.865 42.221
Imobilizado 21.573.511 21.616.387
(-) Depreciação (12.440.635) (10.969.317)
Intangível 406.860 370.521
Total do Ativo 140.318.913 118.863.854

Balanços Patrimoniais/Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 15.234.102 9.071.718
Fornecedores 3.262.342 3.831.721
Impostos e contribuições a recolher 6.654.836 656.571
Salários e obrigações trabalhistas 2.768.077 2.322.689
Empréstimo com Terceiros 1.914.796 1.914.796
Adiantamento de Clientes 634.052 345.942
Não Circulante 7.032.022 7.319.768
Empréstimos e fi nanciamentos 5.730.833 5.730.833
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.110.247 1.397.993
Contas à Pagar 190.942 190.942
Patrimonio Liquido 118.052.789 102.472.367
Capital social 9.060.000 9.060.000
Reserva Legal 1.812.000 1.812.000
Reserva de Lucros 89.806.459 80.678.512
Lucro do Execício 15.219.145 8.208.104
Ajuste de Avaliação Patrimonial 2.155.185 2.713.751
Total do Passivo 140.318.913 118.863.854

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Atividades Operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do período 15.219.145 8.208.104
Depreciação e Amortização 2.644.769 2.004.880
Lucro Liquído Ajustado 17.863.914 10.212.984
Atividades Operacionais
Contas a receber Aumento (11.352.871) (181.424)
Estoques Redução 3.985.416 (3.072.138)
Impostos a recuperar Redução 3.096.436 1.659.363
Despesas Antecipadas Redução 75.953 (50.152)
Fornecedores Redução (569.379) 660.001
Obrigações Trabalhistas Aumento 445.388 61.012
Impostos a recolher Aumento 5.998.265 (958.401)
Adiantamento de Clientes Aumento 288.110 (242.194)
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais 19.831.231 8.089.051
Atividades de Investimentos
Aquisição do Ativo Imobilizado (1.351.005) (1.095.891)
Baixa de Ativo Imobilizado 257.623 119.637
Aquisições de Investimentos 361.277 376.897
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (732.106) (599.357)
Atividades de Financiamentos
Ajuste Avaliação Patrimonial IR/CSLL Diferido (361.277) (376.897)
Fluxo de Caixa das Atividades
  de Financiamentos (361.277) (376.897)
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 18.737.849 7.112.796
Caixa no início do período 13.664.678 6.551.882
Caixa no fi m do período 32.402.526 13.664.678
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 18.737.849 7.112.796

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Capital Reserva Reserva Ajuste Avaliação Lucro do Total do Patrimô-
      Social de capital   de Lucros Patrimonial      Periodo      nio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 9.060.000 1.812.000 69.040.704 3.445.375 10.529.287 93.887.366
Lucro do Exercício - - - - 8.208.104 8.208.104
Ajustes decorrente da adoção inicial dos CPC´s - - 1.108.521 (1.108.521) - -
Ajustes IRPJ/CSLL Diferido -Avaliação Patrimonial - - - 376.897 - 376.897
Reserva de Retenção de Lucros - - 10.529.287 - (10.529.287) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 9.060.000 1.812.000 80.678.512 2.713.751 8.208.104 102.472.367
Lucro do Exercício - - - - 15.219.145 15.219.145
Ajustes decorrente da adoção inicial dos CPC´s - - 919.843 (919.843) - -
Ajustes IRPJ/CSLL Diferido -Avaliação Patrimonial - - - 361.277 - 361.277
Reserva de Retenção de Lucros - - 8.208.104 - (8.208.104) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 9.060.000 1.812.000 89.806.459 2.155.185 15.219.145 118.052.789

Demonstrações do Resultado do Exercicio 31/12/2020 31/12/2019
Revenda de mercadorias 173.452.539 143.398.701
Receita Bruta 173.452.539 143.398.701
(-) Devoluções (654.428) (684.534)
(-) Impostos sobre Vendas (40.522.866) (33.789.555)
Receita Líquida de Vendas 132.275.245 108.924.611
Custo dos Produtos Vendidos (70.571.862) (63.205.529)
Lucro Bruto 61.703.383 45.719.082
Despesas Operacionais (31.376.299) (29.923.467)
Despesas Operacional (18.181.071) (17.803.122)
Despesas Vendas (7.685.326) (6.758.094)
Despesas Gerais e Administrativas (5.199.561) (5.058.730)
Despesas Tributárias (310.341) (303.521)

João Francisco Gonçalves Dias
Presidente

Ricardo Martins da Costa
CRC-1SP 237378/O-1

 31/12/2020 31/12/2019
Lucro (Prejuízo) Operacional antes
  do Resultado Financeiro 30.327.085 15.795.616
Depreciação e Amortização (2.644.769) (2.004.880)
Ganhos e Perdas Ativo Imobilizado 170.492 148.665
Receitas Financeira 996.167 916.132
Despesas Financeira (5.100.109) (2.038.602)
Resultado Operacional e Antes do IR e da CS 23.748.866 12.816.930
Imposto de Renda e Contribuição Social (8.529.721) (4.608.826)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 15.219.145 8.208.104

Demonstração do Resultado 31/12/2020 31/12/2019
Receita Bruta Operacional  2.249.622   2.255.237 
Receita de Locação de Imóveis  2.249.622   2.255.237 
Receita Bruta  2.249.622   2.255.237 
(-) Pis/Cofins sobre Locação/
Vendas Imóveis/Terrenos  (81.916)  (82.250)
Receita Líquida de Vendas   2.167.706   2.172.986 
Lucro Bruto  2.167.706   2.172.986 
Equivalência patrimonial  
Despesas Operacionais  (255.796)  (267.749)
Despesas com Pessoal  (199.081)  (79.522)
Despesas Gerais e Administrativas  (44.120)  (166.415)
Prestação Serviços  
Depreciação e Amortização  (12.596)  (21.812)
Lucro (Prejuízo) Operacional Antes Do  
Resultado Financeiro  1.911.910   1.905.237 
Despesas Financeiras  (84.991)  (3.371)
Receitas financeiras  404.340   570.451 
Lucro / Prejuízo Operacional  2.231.260   2.472.317 
Lucro / Prejuízo Antes do IRPJ / CSLL  2.231.260   2.472.317 
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social  (357.638)  (415.323)
Lucro / Prejuízo do Exercício  1.873.622   2.056.994 

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital Adiantamento Reserva Reserva Lucro do Total do patrimônio
    Social Aumento de capital de capital   de Lucros    Periodo                       líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  90.000   2.421.000   18.000   20.665.513   -   23.193.936 
Lucro líquido do período  -   -   -   2.056.994   -   1.873.622 
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  90.000   2.421.000   18.000   22.722.507   -   25.251.507 
Lucro líquido do período  -   -   -   -   1.873.622   1.873.622 
Saldos em 31 de Dezembro de 2020  90.000   2.421.000   18.000   22.722.507   1.873.622   27.125.128 

Diretoria
André Gonçalves Dias - Diretor Presidente

Ricardo Martins da Costa - Contador - CRC - 1SP 237378-1

Atividades Operacionais    31/12/2020   31/12/2019
Lucro líquido do período  1.873.622   2.056.994 
Depreciação e Amortização  12.596   21.812 
Lucro Liquído Ajustado  1.886.217   2.078.806 
Contas a receber   (8.169)  (0)
Estoques  (2.860)  (8.092)
Impostos a recuperar  34.042   (56.347)
Despesas Antecipadas  (240.171)  298.915 
Fornecedores  (0)  (23.254)
Obrigações Trabalhistas  446   5.207 
Impostos a recolher  (465)  8.909 
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais  1.669.040   2.304.143 
Atividades de Investimentos  
Aumento no Saldo de Caixa 
E Equivalentes de Caixa  1.669.040   2.304.143 
Caixa no início do período  10.654.031   8.349.887 
Caixa no fim do período  12.323.071   10.654.031 
Aumento no Saldo de Caixa 
E Equivalentes de Caixa  1.669.040   2.304.144 

Gonçalves Dias Empreendimentos Imobiliarios S/A
CNPJ: 05.965.205/0001-25

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais)
Balanço Patrimonial - Ativo    31/12/2020   31/12/2019
Circulante  19.716.736   17.830.538
Caixa  23   23 
Bancos  31.423   49.509 
Aplicação Financeiras  12.291.624   10.604.499 
Contas a receber  8.169   -   
Estoques  1.903.242   1.900.382 
Adto a Terceiros  241.257   1.085 
Impostos a recuperar  22.305   56.347 
Valores a Receber  5.218.693   5.218.693 
Não Circulante  14.681.006   14.693.025
Realizável a longo prazo:  3.753.662   3.753.662 
Propriedade p/Investimentos  3.753.662   3.753.662 
Investimentos em controladas  9.123.885   9.123.885 
Imobilizado  1.844.242   1.844.242 
(-) Depreciação  (40.783)  (28.764)
Total do Ativo  34.397.742   32.523.563 
Balanço Patrimonial - Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante  550.453   550.472 
Fornecedores  457   457 
Impostos e contribuições a recolher  6.891   6.863 
Provisão IRPJ e CSLL  58.584   59.076 
Salários e obrigações trabalhistas  11.062   10.617 
Outras contas a pagar  473.459   473.459 
Não Circulante / Exigível a longo prazo:  6.722.161   6.722.161
Emprestimos Socios e Coligadas  5.455.494   5.455.494 
Outras contas a pagar  1.266.667   1.266.667 
Patrimonio Liquido  27.125.128   25.250.930
Capital social  90.000   90.000 
Adiantamento para Aumento de Capital  2.421.000   2.421.000 
Reserva de capital  18.000   18.000 
Reserva de Lucros  22.722.506   20.664.936 
Lucros ou Prejuízos Acumulados  1.873.622   2.056.994 
Total do Passivo  34.397.742   32.523.563 

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos 29 dias do mês de setembro de 2020, 
às 10 horas, na sede social da BMG SEGUROS S.A., na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E 
PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros 
do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”). 3. MESA: Assumiu a 
presidência dos trabalhos a Sra. Ana Karina Bortoni Dias, que escolheu o Sr. Denis Jorge 
Namur Rangel para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes 
matérias: 4.1. renúncia do Sr. Marco Antonio Antunes ao cargo de membro da Diretoria 
da Companhia; 4.2. eleição da Sra. Joana da Cunha Melo Sena para o cargo de 
Diretora Técnica da Companhia, com mandato unifi cado de 3 (três) anos, 
permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos; 4.3. eleição do 
Sr. Michele Cherubini, para o cargo de Diretor da Companhia, com mandato 
unifi cado de 3 (três) anos, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos 
novos eleitos; 4.4. reeleição do Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna, para o cargo de 
Diretor Presidente da Companhia, com mandato unifi cado de 3 (três) anos, permanecendo 
no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos; 4.5. reeleição do Sr. Denis 
Jorge Namur Rangel, para o cargo de Diretor Executivo Administrativo Financeiro da 
Companhia, com mandato unifi cado de 3 (três) anos, permanecendo no exercício de seu 
cargo até a investidura dos novos eleitos; e 4.6. reeleição da Sra. Renata Oliver 
Coutinho, para o cargo de Diretora Vice-Presidente, com mandato unifi cado de 3 (três) 
anos, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. 5. 
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da 
ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições: 5.1 aceitar a renúncia do Sr. Marco Antonio Antunes ao cargo de Diretor 
Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia em 29 de setembro de 2020 
e se encontra arquivada na sede da Companhia. Fica consignado que, para fi ns de 
atendimento ao disposto no artigo 2º da Circular Susep nº 526, de 25 de fevereiro de 2016 
(“Circular 526/16”), a Companhia comunicará a referida renúncia à Superintendência de 
Seguros Privados (“SUSEP”) no prazo legal; 5.2. aprovar a eleição da Sra. Joana da 
Cunha Melo Sena, brasileira, solteira, bacharel em direito, portadora da célula de 
identidade RG nº MG-1.124.220-1 SSP-MG, inscrita no CPF/ME sob nº 061.861.786-84, 
com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila 
Nova Conceição, para o cargo de Diretora Técnica da Companhia, responsável técnico e 
atuarial (Circular SUSEP 234/2003) e, pelo Cumprimento das obrigações da Resolução 
CNSP 143/2005, com mandato unifi cado de 3 (três) anos a contar da data de sua efetiva 
posse no cargo, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos 
eleitos. Fica consignado que a Companhia realizou pedido de consulta prévia junto à SUSEP 
para a eleição da Sra. Joana da Cunha Melo Sena, nos termos do disposto na Circular 
526/16 e na Resolução CNSP nº 330, de 9 de dezembro de 2015 (“Resolução 330/15”), o 
qual foi deferido em ofício expedido em 04.09.2020, referente ao processo eletrônico nº 
15414.610917/2020-84; 5.3. aprovar a eleição do Sr. Michele Cherubini, italiano, 
casado, securitário, portador do RNM nº g-349972-H, inscrito no CPF/ME sob o nº 
064.272.687-67, com endereço na Rua Itapaiúna, 1800, Torre Double View, 3. Andar, 
apartamento 31, Condomínio Villagio Panamby, CEP: 05705-901, Morumbi, São Paulo, SP, 
para o cargo de Diretor Companhia, responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 
9.613/98 (Circulares SUSEP nº 234/03 e nº 445/12); pelos controles internos (Circular SUSEP 
nº 249/04); e pelos controles internos específi cos para prevenção contra fraude (Circular 
SUSEP nº 344/07), com mandato unifi cado de 3 (três) anos a contar da data de sua efetiva 
posse no cargo, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos 
eleitos. Fica consignado que a Companhia realizou pedido de consulta prévia junto à SUSEP 
para a eleição do Sr. Michele Cherubini, nos termos do disposto na Circular 526/16 e na 
Resolução 330/15, o qual foi deferido em ofício expedido em 04.09.2020, referente ao 
processo eletrônico nº 15414.610917/2020-84; 5.4. aprovar a reeleição do Sr. Jorge 
Lauriano Nicolai Sant’Anna para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, 
responsável por relações com a SUSEP (Circular SUSEP 234/2003), com mandato unifi cado 
de 3 (três) anos a contar da data de sua efetiva posse no cargo, permanecendo no exercício 
de seu cargo até a investidura dos novos eleitos; 5.5. aprovar a reeleição do Sr. Denis 
Jorge Namur Rangel para o cargo de Diretor Executivo Administrativo Financeiro da 
Companhia, responsável administrativo-fi nanceiro da Companhia (Circular SUSEP 
234/2003); e pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e 
procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP n° 321/2015), com mandato unifi cado 
de 3 (três) anos a contar da data de sua efetiva posse no cargo, permanecendo no exercício 
de seu cargo até a investidura dos novos eleitos; e 5.6. aprovar a reeleição da Sra. Renata 

Oliver Coutinho para o cargo de Diretora Vice-Presidente Companhia, responsável pela 
contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados (Carta 
Circular SUSEP/CGRAT n° 1/2016); pela contratação e supervisão de representantes de 
seguros e pelos serviços por eles prestados (Carta Circular SUSEP/CGRAT n° 1/2016), com 
mandato unifi cado de 3 (três) anos a contar da data de sua efetiva posse no cargo, 
permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. 5.7. Os Srs. 
Joana da Cunha Melo Sena, Michele Cherubini, Jorge Lauriano Nicolai 
Sant’Anna, Denis Jorge Namur Rangel e Renata Oliver Coutinho ora eleitos 
tomam posse em seus cargos de Diretores da Companhia mediante a assinatura de seus 
respectivos termos de posse lavrados no livro de registro de atas de Reunião da Diretoria 
em que declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração 
da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos e que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade, e apresentou os documentos comprobatórios de atendimento 
das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404 de 
15 de dezembro de 1976 e na regulamentação vigente, em especial na Circular 526/16 e na 
Resolução 330/15. 5.8. Tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia 
passa a ser composta da seguinte forma: (i) JORGE LAURIANO NICOLAI SANT’ANNA, 
brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o n° 091.910.328-65, portador da 
Cédula de Identidade nº 13208535 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova 
Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor Presidente da 
Companhia, responsável por relações com a SUSEP (Circular SUSEP 234/2003); (ii) 
RENATA OLIVER COUTINHO, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no 
CPF/ME sob n° 290.009.888-29 e portadora da Cédula de Identidade n° 29.834.590-0, com 
endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° 
andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
como Diretora Vice-Presidente da Companhia, responsável pela contratação de 
correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados (Carta Circular SUSEP/
CGRAT n° 1/2016); pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos 
serviços por eles prestados (Carta Circular SUSEP/CGRAT n° 1/2016); (iii) DENIS JORGE 
NAMUR RANGEL, advogado e contabilista, inscrito na OAB/SP sob n° 276.530 e no CRC/
SP sob o n° 169.908/0-7, portador da carteira de identidade n° 19.492.290-X, expedida 
pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 162.861.998-88, com endereço comercial na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, 
Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor 
Executivo Administrativo Financeiro da Companhia, responsável administrativo-
fi nanceiro da Companhia (Circular SUSEP 234/2003); e pelo acompanhamento, supervisão 
e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP n° 
321/2015); (iv) JOANA DA CUNHA MELO SENA, brasileira, solteira, bacharel em direito, 
portadora da célula de identidade RG nº MG-1.124.220-1 SSP-MG, inscrita no CPF/ME sob 
nº 061.861.786-84, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, como Diretora Técnica da Companhia, responsável técnico 
e atuarial (Circular SUSEP 234/2003) e, pelo Cumprimento das obrigações da Resolução 
CNSP 143/2005; e (v) MICHELE CHERUBINI, italiano, casado, securitário, portador do 
RNM nº g-349972-H, inscrito no CPF/ME sob o nº 064.272.687-67, com endereço na Rua 
Itapaiúna, 1800, Torre Double View, 3. Andar, apto 31, Condomínio Villagio Panamby, CEP: 
05705-901, Morumbi, São Paulo, SP, como Diretor da Companhia, responsável pelo 
cumprimento do disposto na Lei 9.613/98 (Circulares SUSEP nº 234/03 e nº 445/12); pelos 
controles internos (Circular SUSEP nº 249/04); e pelos controles internos específi cos para 
prevenção contra fraude (Circular SUSEP nº 344/07), todos com mandato unifi cado de 3 
(três) anos a contar da data das efetivas posses nos cargos, permanecendo no exercício de 
seus cargos até as investiduras dos novos eleitos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a ser tratado, a Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a 
presente ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os 
presentes. São Paulo, 29 de setembro de 2020. Mesa: Ana Karina Bortoni Dias – 
Presidente; Denis Jorge Namur Rangel – Secretário. Conselheiros Presentes: Ana 
Karina Bortoni Dias, Flavio Pentagna Guimarães Neto, Marcio Alaor de Araujo, Andrea 
Crisanaz e Riccardo Candoni. Confere com a original lavrada em livro próprio. ANA 
KARINA BORTONI DIAS - Presidente, DENIS JORGE NAMUR RANGEL - Secretário. 
JUCESP nº 155.722/21-9 em 09.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2020

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008631-32.2020.8.26.0001 O MMº. Juiz de 
Direito da 8ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Ademir Modesto de Souza, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a DAIANY PALHARES, CPF/MF 116.644.347-71, que por este Juízo 
tramita, nos autos da ação monitória sob nº 1013266-15.2015.8.26.0001, o presente Cumprimento 
de Sentença movido por União Social Camiliana, CNPJ/MF 58.250.689/0001-92. Encontrando-se a 
executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua Intimação por Edital, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 5.962,24(Junho/2020)que deverá ser devidamente 
atualizada até a data do depósito, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Não efetuado o pagamento, independentemente de nova intimação, a credora poderá indicar bens à 
penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80  NIRE 35300152239

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento 
(“Companhia”) são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral  
Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 30.04.2021, às 17h30, na sede social da Companhia,  
na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, São Paulo (SP), a fim de: I - Em pauta ordinária:  
1. Tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras  
relativas ao exercício encerrado em 31.12.2020; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercíco; 
3. Eleger os integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato anual, que vigorará  
até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022; e 4. Fixar a verba remuneratória global  
e anual destinada aos administradores. II - Em pauta extraordinária: 1. Aumentar o capital social  
mediante capitalização de reserva estatutária, com a consequente alteração do “caput” do artigo 5º  
do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social; 2. Consolidar o Estatuto Social,  
com a alteração mencionada acima. Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo (SP), 20 de abril de 2021. (a) Carlos Renato 
Donzelli - Presidente do Conselho de Administração. (21/23/24)

BBKO Consulting S/A.
“Em Recuperação Judicial”

CNPJ/MF: 04.494.544/0001-08 - NIRE: 35.300.349.661
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que
se realizará no dia 3 de maio de 2021 às 09hs na sede social, sita na Calçada dos Cravos, 98, 1º piso,
Alphaville Comercial, Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06453-053, com a seguinte Ordem do Dia:
a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2020; b) tomar as contas da
Administração referente ao exercício social de 2020; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos; d) Aumento de Capital - AFAC; e, e) Outros assuntos de
interesse geral. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos
pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Marcos Mameri Peano - Diretor-Presidente.                      (24, 27 e 28)

Terminal Químico de Aratú S.A. - TEQUIMAR
CNPJ nº 14.688.220/0016-40 – NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária do Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de abril de
2021, às 14h30 (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Anto-
nio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em
Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da admi-
nistração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, acompanhados do parecer dos auditores
independentes; 2) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020; 3) Aprovar a
eleição dos membros da Diretoria; e 4) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração
dos administradores da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Alteração da razão social da
Companhia; 2) Aumento do capital social da Companhia; e 3) Ratificar o estatuto social da Companhia. Par-
ticipação na Assembleia: Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declara-
ção emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com
a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da As-
sembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da
Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos for-
mais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositado na sede social da
Companhia, até às 14 horas do dia 28 de abril de 2020. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus
(COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os documentos
de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias
autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebi-
mento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia refor-
ça que observará as recomendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que
também deverão ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes
da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 23 de abril de 2021.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente

EXTRAVIO
NEC LATIN AMÉRICA S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 49.074.412/0001-65, com sede na Av.
Francisco Matarazzo, nº 1.350, Cj B501 e B502, Bairro Água Branca, CEP 05001-100, São Paulo-SP,
registrada na JUCESP sob NIRE sob o nº 35.300.091.604, comunica à praça e ao mercado em geral
para diversos fins, o extravio do Livro de Registro de Presença de Acionistas - Nº do Ordem 2,
registrado sob nº 59292 em 04/05/2001.

SPM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 00.567.209/0001-31 - CAPITAL FECHADO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Valores expressos em Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2020

  Controladora   Consolidado 
          2020     2019      2020      2019
Receita líquida  280.586 329.931 32.832.947 38.933.858
Custo dos produtos vendidos
 e serviços prestados           -         -   (4.178.773)    (3.511.247)
Lucro bruto      280.586    329.931 28.654.174 35.422.611
Receitas (despesas) 
 operacionais
Despesas gerais e 
 administrativas  (2.611.041) (2.851.119) (9.096.760) (12.132.943)
Despesas tributárias  (296.113) (292.440) (1.453.640) (1.474.105)
Resultado de equivalência 
  patrimonial  43.473.839 4.769.809 - -
Outras receitas 
 operacionais, líquidas      (59.284)    143.016     5.249.645     600.093

  Controladora   Consolidado 
          2020     2019      2020      2019
Lucro operacional antes 
 do resultado financeiro 40.787.987 2.099.197 23.353.419 22.415.656
Resultado financeiro
Resultado financeiro      661.281  1.309.323   (1.082.785)   2.099.721
Lucro antes dos 
 impostos  41.449.268 3.408.520 22.270.634 24.515.377
IR e CS - correntes  (58.253) (400.996) (757.593) (925.012)
IR e CS - diferidos       (24.441)     (69.182)     (366.281)      (416.291)
Lucro líquido do
 exercício  41.366.574 2.938.342 21.146.759 23.174.074
Atribuído aos acionistas 
 controladores  - - 21.143.018 23.169.975
Atribuído aos acionistas 
 não controladores  - - 3.740 4.099

Ativo  Controladora   Consolidado 
           2020       2019       2020       2019
Ativo circulante    5.099.129   8.234.245  50.241.708  52.739.434
Caixa e equivalentes 
  de caixa  4.934.379 8.062.062 12.032.647 24.868.093
Clientes  24.402 53.939 5.657.239 248.769
Estoques  - - 32.117.950 26.916.410
Impostos a recuperar 140.348 118.244 433.872 363.697
Outros créditos            -           -           -      342.465
Ativo não circulante  146.391.864 106.278.290 118.605.699 108.190.985
Outros créditos  - - 224.845 224.845
Depósitos judiciais  - - 1.602.868 1.641.118
Propriedade para  investimento - - 614.153 614.153
Partes relacionadas  2.051.787 5.351.787 4.928.287 5.130.787
Investimentos  142.958.809 99.484.970 5.779.199 5.779.182
Imobilizado     1.381.268   1.441.533  105.456.348   94.800.900
Total do ativo  151.490.993 114.512.535 168.847.407 160.930.419

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Passivo e Patrimônio   Controladora   Consolidado 
 Líquido        2020       2019          2020       2019
Passivo circulante    4.153.183   1.202.642  16.848.327  14.206.122
Empréstimos  - - - 934.123
Fornecedores  - - 747.693 817.007
Obrigações trabalhistas 195.894 185.103 612.568 495.377
Obrigações fiscais  174.194 283.342 614.967 718.700
Dividendos  3.776.221 697.856 3.776.221 697.856
Contas a pagar  6.874 36.341 50.390 49.082
Partes relacionadas  - - 310.000 -
Contas a pagar para 
 aquisição de imóvel      -       -   10.736.489   10.493.977
Passivo não circulante -     285.024   4.636.997  13.455.311
Empréstimos  - - 825.333 825.333
Provisão para contingências - - 1.576.201 1.836.200
Obrigações fiscais diferidas - 285.024 14.313 300.300
Contas a pagar para 
 aquisição de imóvel  - - 2.221.150 10.493.478
Outros contas a pagar - - - -
Patrimônio líquido 147.337.809 113.024.869 147.362.083 133.268.986
Capital social  80.288.848 80.288.848 80.296.530 80.288.848
Reservas de capital  3.100.338 3.100.338 3.101.172 3.100.338
Reserva legal  8.131.332 7.336.338 8.131.402 7.336.338
Reservas de lucros    55.817.291   22.299.345   55.832.979   42.535.280
     147.337.809 113.024.869 147.362.083 133.260.804
Participação de acionistas 
 não controladores            -           -      24.273          8.182
Total do passivo e 
 patrimônio líquido 151.490.993 114.512.535 168.847.407 160.930.419

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Controladora   Consolidado 
Fluxos de caixa das     2020     2019       2020       2019
 atividades operacionais
Lucro antes 
 dos impostos 41.366.574 3.408.520 64.620.598 4.279.442
Ajustes para conciliar o
 lucro antes dos impostos
  às disponibilidades geradas
     pelas (consumido
       atividades operacionais
Depreciação 60.265 60.996 1.902.614 1.960.115
Baixa do ativo imobilizado - - - 1.151.027
Resultado de equivalência 
 patrimonial (43.473.839) (4.769.809) (43.473.839) -
Juros de empréstimos 
 (provisionados e não pagos) - - - 619.051
Provisão para contingências - - - 216.790
Variação nos ativos e passivos
Contas a receber 29.537 30.267 (4.981.670) 793
Estoques - - (26.458.404) 127.492
Tributos a recuperar (22.099) (37.174) (70.190) 175.994
Outros créditos - - 379.316 (17.525)
Depósitos judiciais - - - (255.103)
Despesas antecipadas - - (16.094) -
Outros créditos - - - 253.704
Fornecedores - - - 656.218
Obrigações fiscais (167.414) 90.394 (231.429) 87.946
Obrigações trabalhistas 69.057 185.103 244.887 39.274
Contas a pagar para 
 aquisição de imóvel - (100.105) - 20.831.459
Contas a pagar (29.467) - (732.837) (156.129)
Obrigações fiscais diferidas (285.023) (64.141) (285.987) (54.111)
Juros pagos - - - 131.912
IR e CS pagos         -     (470.178)          -    (1.341.303)
Caixa gerado pelas
  (usados nas) nas atividades
   operacionais (2.452.410) (1.666.127) (9.103.036) 28.707.046
Fluxo de caixa das 
 atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado - - (20.500.572) (32.341.323)
Investimentos em participações 
  societárias  3.300.000      -   3.300.000      16
Caixa usado nas atividades 
 de investimentos 3.300.000          - (17.200.572) (32.341.307)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamentos
Dividendos pagos (697.856) (2.035.063) (697.856) (2.035.063)
Aumento de capital social (3.277.417) - 16.958.518 -
Partes relacionadas - (986.956) 305.000 (611.565)
Emprestimos e financiamentos -          -   (3.097.500)     (978.067)
Caixa usado nas atividades 
 de financiamento  (3.975.273)   (3.022.019) 13.468.162   (3.624.695)
Redução de caixa e 
 equivalentes de caixa  (3.127.683)  (4.688.146) (12.835.446)   (7.258.956)
Demonstração das 
 variações do caixa e 
 equivalentes de caixa
No início do exercício 8.062.062 12.750.208 24.868.092 32.127.049
No final do exercício  4.934.379  8.062.062   12.032.647   24.868.093
Redução de caixa e 
 equivalentes de caixa  (3.127.683)  (4.688.146) (12.835.446)   (7.258.956)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do Conselho
Paulo Roberto Pereira Junior - Contador - CRC 1SP 294778/O-1

           Total do
           patrimônio Participação Total do
    Capital Reserva Reserva Reserva Reserva Reserva Lucros da líquido de não patrimônio
         social de capital      legal estatutária   especial     de lucros acumulados controladora controladores       líquido
Saldos em 
 31/12/2018 80.288.848 3.100.338 7.189.421 1.853.609 19.783.074 21.636.683 - 112.215.292 8.385 112.215.292
Lucro liquido 
 do exercício - - - - - - 2.938.342 2.938.342 (203) 2.938.342
Dividendos pagos - - - -  (1.430.904) (1.430.904) (1.430.904) - (1.430.904)
Reserva legal - - 146.917 - - - (146.917) - - -
Reserva estatutária - - - 440.751 - 440.751 (440.751) - - -
Dividendos minimo 
 obrigatório - - - - - - (697.856) (697.856) - (697.856)
Resultado a disposição 
 da Assembléia          -          -         -       -        -        -   (1.652.818)            -       -           -
Saldos em 
 31/12/2019 80.288.848  3.100.338 7.336.338   2.294.360 18.352.168 20.646.530           - 113.024.873     8.182 113.024.873
Lucro lquido 
 do exercício - - - - - - 41.366.574 41.366.574 3.740 41.366.574
Dividendos pagos - - - - (1.624.599) (1.624.599) - (3.277.417) - (3.277.417)
Reserva legal - - 794.994 - - - (794.994) - - -
Reserva estatutária - - - 2.384.982 - 2.384.982 (2.384.982) - - -
Dividendos minimo 
 obrigatório - - - - - - (3.776.221) (3.776.221) - (3.776.221)
Resultado a disposição 
 da Assembléia          -       -      -     -      -       -   (34.410.378)            -        -           -
Saldos em 
 31/12/2020 80.288.848 3.100.338 8.131.332   4.679.342 16.727.571 21.406.913       - 147.337.809     11.922 147.337.809

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Controladora   Consolidado 
Lucro líquido      2020     2019         2020      2019
 do exercício 41.366.574 2.938.342 21.146.759 23.174.074
Outros resultados 
 abrangentes          -      -          -          -
Total do resultado 
 abrangente do 
  exercício 41.366.574 2.938.342 21.146.759 23.174.074

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do resultado abrangente

1.Contexto Operacional: A empresa SPM Participações S/A é uma Sociedade 
empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede em São Paulo na Av. Brigadeiro 
Faria Lima, 2092, 15º andar, Estado de São Paulo, tendo como objeto a administração 
em geral de bens móveis e imóveis próprios e a participações em outras sociedades. 
2.Apresentação das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas: 

A empresa declara que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, sendo 
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Preju-
ízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e 
o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal 
de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na elaboração 
do conjunto completo das demonstrações contábeis para as PME, a empresa deixou 
de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição 
a esta a demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, uma vez que as únicas 
alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundas do Resultado do Exercício, cons-
tituição de Reservas legais e estatutárias e Pagamentos de Distribuição de Lucros pro-
postos. 3.Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas 
estão apresentadas a seguir: a) Determinação do resultado é apurado em obediência ao 
regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento. b) 
Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos e apli-
cações Financeiras. c) Ativos Não circulantes: O imobilizado de uso está registrado 
ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método 
linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida 
útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício 
como despesas operacionais.

3043-4171
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Ativo              Nota           31/12/2020           31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa - Saúde 2.2 (a) / 3 870.789.029,21 948.778.229,45
Caixa e equivalentes de caixa - Educação 2.2 (a) / 3 12.619.366,63 11.603.976,23

Caixas e equivalentes de caixa 883.408.395,84 960.382.205,68
Contas a Receber de Pacientes e Convênios - Saúde 4 576.456.903,31 523.894.847,45

Contas a Receber de Pacientes e Convênios 576.456.903,31 523.894.847,45
Outros Créditos - Saúde 5 44.526.520,62 45.467.716,88
Outros Créditos - Educação 5 1.085.517,09 962.544,07

Outros Créditos 45.612.037,71 46.430.260,95
Estoques - Saúde 2.2 (b) / 6 97.027.419,57 48.992.884,94

Estoques 97.027.419,57 48.992.884,94
Despesas Antecipadas - Saúde 2.2 (c) 7.550.362,18 1.555.339,36

Despesas Antecipadas 7.550.362,18 1.555.339,36
Total do Ativo Circulante 1.610.055.118,61 1.581.255.538,38
Ativo Não Circulante
Contas a Receber - Saúde 4 89.312.842,96 34.096.859,84

Contas a Receber 89.312.842,96 34.096.859,84
Outros Créditos - Saúde 5 12.408.412,94 12.643.455,12

Outros Créditos 12.408.412,94 12.643.455,12
Investimento - Saúde 2.2 (c/d) 2,21 2,21

Investimentos 2,21 2,21
Imobilizado - Saúde 2.2 (e) / 7 1.784.420.335,41 1.610.410.930,80
Depreciação Acumulada - Saúde 2.2 (e) / 7 (495.199.344,13) (449.712.714,08)

Total Imobilizado Saúde 1.289.220.991,28 1.160.698.216,72
Imobilizado - Educação 2.2 (e) / 7 70.130,11 70.130,11
Depreciação Acumulada - Educação 2.2 (e) / 7 (70.048,53) (69.848,97)

Total Imobilizado Educação 81,58 281,14
Imobilizado Líquido (Próprio) 1.289.221.072,86 1.160.698.497,86
Imobilizado - Saúde (Gestão Pública) 2.2 (e) / 7 65.602.612,30 60.779.649,77
Depreciação Acumulada - Saúde (Gestão Pública) 2.2 (e) / 7 (42.094.591,54) (36.141.677,65)

Imobilizado Líquido (Gestão Pública) 23.508.020,76 24.637.972,12
Intangível - Saúde 2.2 (e) / 7 20.198.913,08 17.180.895,71
Amortização Acumulada - Saúde 2.2 (e) / 7 (14.544.043,43) (12.655.631,75)

Total Intangível Saúde 5.654.869,65 4.525.263,96
Intangível - Educação 2.2 (e) / 7 11.970,00 11.970,00
Amortização Acumulada - Educação 2.2 (e) / 7 (11.970,00) (11.970,00)

Total Intangível Educação - -
Intangível Líquido (Próprio) 5.654.869,65 4.525.263,96
Intangível - Saúde (Gestão Pública) 2.2 (e) / 7 1.177.021,78 1.010.832,30
Amortização Acumulada - Saúde (Gestão Pública) 2.2 (e) / 7 (889.638,42) (914.069,69)

Intangível Líquido (Gestão Pública) 287.383,36 96.762,61
Total do Ativo Não Circulante 1.420.392.604,74 1.236.698.813,72
Total do Ativo 3.030.447.723,35 2.817.954.352,10

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILOSOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILOSOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILOSOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILOSOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
C.N.P.J. 60.975.737/0001-51

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)

Passivo              Nota           31/12/2020           31/12/2019
Circulante
Fornecedores - Saúde 8 105.901.197,82 124.007.537,63

Fornecedores 105.901.197,82 124.007.537,63
Obrigações Trabalhistas - Saúde 9 95.282.729,01 88.823.694,69
Obrigações Trabalhistas - Educação 9 1.778.518,65 1.940.256,94

Obrigações Trabalhistas 97.061.247,66 90.763.951,63
Obrigações Sociais e Fiscais - Saúde 9 21.421.596,85 21.605.102,52
Obrigações Sociais e Fiscais - Educação 9 93.438,38 199.715,45

Obrigações Sociais e Fiscais 21.515.035,23 21.804.817,97
Outras Obrigações - Saúde 10 170.265.415,02 126.302.897,49
Outras Obrigações - Educação 10 5.958.343,54 4.458.285,75

Outras Obrigações 176.223.758,56 130.761.183,24
Empréstimos e Financiamentos - Saúde 11 5.446.733,91 7.863.686,33
Financiamentos BNDES - Saúde 11 8.218.263,83 7.377.608,44

Empréstimos e Financiamentos 13.664.997,74 15.241.294,77
Total do Passivo Circulante    414.366.237,01    382.578.785,24
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos - Saúde 11 1.223.257,76 4.424.170,92
Financiamento BNDES - Saúde 11 16.821.746,71 21.804.364,71

Empréstimos e Financiamentos 18.045.004,47 26.228.535,63
Provisões para Demandas Judiciais 12 76.944.155,65 74.216.016,95

Provisões para Demandas Judiciais 76.944.155,65 74.216.016,95
Receitas Diferidas 1.488.013,73 2.958.916,10

Receitas Diferidas 1.488.013,73 2.958.916,10
Total do Passivo Não Circulante      96.477.173,85    103.403.468,68
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 2.2 (g) 2.328.413.008,90 2.144.634.648,37
Superávit do Exercício 2.2 (f) 191.191.303,59 187.337.449,81

Total do Patrimônio Líquido 2.519.604.312,49 2.331.972.098,18
Total do Passivo + Patrimônio Líquido 3.030.447.723,35 2.817.954.352,10

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
  em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Método Indireto) - (Em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais           31/12/2020           31/12/2019
Superávit do Exercício 191.191.303,59 187.337.449,81
Ajustes:
Depreciação 53.303.723,91 70.268.097,33
Transferência/ Comodato (3.559.089,28) 30.670.521,10
Complemento (Redução) de Provisão para Demandas Judiciais 2.728.138,70 (56.483.923,26)
Complemento (Redução) de Perdas esperadas de Créditos      43.067.561,59      85.799.356,63

Superávit ajustado    286.731.638,51    317.591.501,61
Variação de ativos e passivos
Redução / (Aumento) de Contas a Receber e Outros Créditos (149.792.335,15) (50.791.197,92)
Redução / (Aumento) de Estoques (48.034.534,63) (10.696.428,09)
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas (5.995.022,82) 2.290.156,05
(Redução) / Aumento de Fornecedores (18.106.339,81) 14.607.125,11
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas 6.297.296,03 2.425.521,79
(Redução) / Aumento de Obrigações Sociais e Fiscais (289.782,74) 280.338,88
(Redução) / Aumento de Outras Obrigações 45.462.575,32 14.854.845,67
(Redução) / Aumento de Outras Obrigações - Não Circulante (1.470.902,37) 2.958.916,10

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais    114.802.592,34    293.520.779,20
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado (178.832.367,14) (252.724.094,23)
(Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível (3.184.206,85) (1.455.828,30)

Caixa liquido Consumido nas Atividades de Investimentos (182.016.573,99) (254.179.922,53)
Aumento / (Redução) dos Empréstimos - Circulante (1.576.297,03) (956.309,05)
Aumento / (Redução) dos Empréstimos - Não Circulante (8.183.531,16) (9.675.024,00)

Caixa liquido Consumido nas Atividades de Financiamentos     (9.759.828,19)   (10.631.333,05)
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa   (76.973.809,84)      28.709.523,62
Demonstrado como segue
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período    960.382.205,68    931.672.682,06
Caixa e equivalentes de caixa no final do período    883.408.395,84    960.382.205,68

Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa   (76.973.809,84)      28.709.523,62

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)
Receitas - Saúde      Nota              31/12/2020              31/12/2019
Receitas Operacionais - Saúde
Receitas - Convênios/Particulares 14 2.318.294.878,72 2.469.691.265,69
(-) Glosas - Convênios/Particulares 14 (91.307.846,28) (8.789.591,13)
Receitas - SUS 14 274.139.214,49 240.191.696,20
(-) Glosas - SUS 14 (7.153.118,75) (13.061.272,90)

Serviços Voluntariado
Serviços Voluntariado 16 20.626,12 20.626,12

Gratuidades
Gratuidades Concedidas 14 / 15 335.450.198,59 393.575.992,66
(-) Custo de Gratuidades Concedidas 14 / 15 (335.450.198,59) (393.575.992,66)

   2.493.993.754,30 2.688.052.723,98
Receitas com Educação
Receitas Operacionais - Educação
Receitas (Subvenções) com Educação 14 10.500.784,59 16.116.255,26

Gratuidades
Gratuidades Concedidas 14 / 15 11.504.365,02 16.944.303,09
(-) Custo de Gratuidades Concedidas 14 / 15 (11.504.365,02) (16.944.303,09)

        10.500.784,59         16.116.255,26
(=) Total de Receitas    2.504.494.538,89    2.704.168.979,24
Custos
Custos com Saúde
Ordenados e Encargos Sociais (520.595.660,91) (474.957.142,50)
Serviços de Terceiros (709.506.572,72) (794.219.450,38)
Materiais e Medicamentos Reembolsáveis (460.108.491,88) (471.824.349,64)
Materiais e Medicamentos Não Reembolsáveis (87.329.569,95) (81.391.384,64)
Conservação e Reparos (4.597.438,66) (2.717.108,08)
Luz, Água e Telefone (24.724.141,41) (25.763.323,32)
Depreciações e Amortizações (53.303.524,35) (70.268.097,33)
Provisões para Custo do Exercício (132.454.926,86) (272.985.636,99)
Custos Taxas e Contribuições (379.402,46) (278.295,08)
Custos Gerais (33.389.989,68) (30.884.956,16)

Custos das Contribuições Previdenciárias/Sociais
Custo das Contribuições Previdenciárias 17 (181.190.876,30) (175.846.929,81)
Custo das Contribuições Sociais 17 (96.295.839,76) (138.321.683,99)

(-) Isenções das Contribuições Previdenciárias/Sociais
(-) Isenção das Contribuições Previdenciárias 17 181.190.876,30 175.846.929,81
(-) Isenção das Contribuições Sociais 17 96.295.839,76 138.321.683,99

(2.026.389.718,88) (2.225.289.744,12)
Custos com Educação - Gratuidade
Ordenados e Encargos Sociais (7.287.450,25) (10.494.460,50)
Serviços de Terceiros (492.129,05) (519.867,79)
Materiais e Medicamentos Não Reembolsáveis (667.605,92) (2.123.136,36)
Luz, Água e Telefone (221.596,41) (471.452,64)
Conservação e Reparos - (189.629,94)
Depreciações e Amortizações (199,56) (489,96)
Provisões para Custo do Exercício (1.805.023,89) (2.099.720,90)
Custos Gerais (27.300,55) (488.138,04)

Custos das Contribuições Previdenciárias/Sociais
Custo das Contribuições Previdenciárias 17 (2.306.985,89) (3.312.576,56)
Custo das Contribuições Sociais 17 (420.120,93) (645.733,44)

(-) Isenções das Contribuições Previdenciárias/Sociais
(-) Isenção das Contribuições Previdenciárias 17 2.306.985,89 3.312.576,56
(-) Isenção das Contribuições Sociais 17 420.120,93 645.733,44

     (10.501.305,63)      (16.386.896,13)
(=) Total de Custos (2.036.891.024,51) (2.241.676.640,25)
(=) Superávit Bruto       467.603.514,38       462.492.338,99
Serviços Voluntariado
Serviços Voluntariado 16 (20.626,12) (20.626,12)

(+/-) Despesas Gerais
Despesas Gerais com Saúde (379.047.186,54) (404.050.663,38)
Despesas Gerais com Educação (1.003.142,39) (834.438,37)

(=) Total das Despesas Gerais    (380.070.955,05)    (404.905.727,87)
(+/-) Outras Receitas e Despesas com Saúde
Subvenções 14 49.911.096,77 7.895.799,81
Doações 14 36.702.935,73 25.518.451,54
Outras Receitas Operacionais 14 117.095.250,42 69.118.428,92
Outras Despesas Operacionais (108.915.018,33) (8.108.404,04)

        94.794.264,59         94.424.276,23
(+/-) Outras Receitas e Despesas com Educação
Doações 14 - 22.173,05
Outras Receitas Operacionais 14 - 2.435,59
Outras Despesas Operacionais - (5.498,72)

                             -                19.109,92
(=) Total das Despesas Gerais         94.794.264,59         94.443.386,15
(=) Resultado Antes das Receitas /
  Despesas Financeiras Líquidas       182.326.823,92       152.029.997,27
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas com Saúde
Receitas Financeiras 14 28.707.997,65 61.359.089,22
Despesas Financeira (19.845.107,70) (26.041.983,13)

          8.862.889,95         35.317.106,09
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras
  Líquidas com Educação
Receitas Financeiras 14 2.238,69 11.074,50
Despesas Financeira (648,97) (20.728,05)

                 1.589,72               (9.653,55)
(=) Resultado Financeiro           8.864.479,67         35.307.452,54
(=) Superávit do Exercício 2.2. (f)       191.191.303,59       187.337.449,81

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios
 Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)

Patrimônio Superávit Total Patrimônio
Descrição                  Social      do Exercício                 Líquido
Saldos em 31/12/2018 1.852.159.019,72 216.809.414,55    2.068.968.434,27
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior 216.809.414,55 (216.809.414,55) -
Ajustes de Avaliação Patrimonial 44.995.693,00 - 44.995.693,00
Transferências / Comodato 30.670.521,10 - 30.670.521,10
Superávit do Exercício                           -    187.337.449,81       187.337.449,81
Saldos em 31/12/2019 2.144.634.648,37    187.337.449,81    2.331.972.098,18
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior 187.337.449,81 (187.337.449,81) -
Transferências / Comodato (3.559.089,28) - (3.559.089,28)
Superávit do Exercício                           -    191.191.303,59       191.191.303,59
Saldos em 31/12/2020 2.328.413.008,90    191.191.303,59    2.519.604.312,49

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em reais)

continua ...

1. Contexto Operacional: A Sociedade Beneficente São Camilo - SBSC, é uma associação civil de
direito privado, de caráter confessional católico, filantrópica, entidade beneficente de assistência social
com atuação preponderante na área da Saúde, de fins não lucrativos, apolítica, fundada pelo Estatuto Social
de 17 de julho de 1923 e registrada no Conselho Nacional do Serviço Social, processo n° 23.065/38, em
02 de novembro de 1938. Com duração por tempo indeterminado, ela se orienta pelos valores cristãos,
atuando sem distinção de nacionalidade, etnia, raça, sexo, credo, idade, cor, religião, condição social,
opinião política ou qualquer outra condição que possa ser considerada restritiva aos direitos e às garantias
individuais, tutelados e protegidos pela Constituição Federal Brasileira. A SBSC tem as seguintes fina-
lidades: I. Prestar assistência à saúde a tantos quantos demandarem os seus serviços; II. Desenvolver
atividades educacionais tanto na área religiosa como na área da Saúde, podendo, para tanto, fundar e
manter estabelecimentos de Educação, de ensino e de Assistência Social nos moldes recomendados e
preconizados no Título VIII, da Constituição Federal, que dispõe sobre a Ordem Social; III. Elaborar e editar
material didático relacionado às suas finalidades estatutárias; IV. Prestar serviços de assistência social
aos menores, aos adolescentes e a todos aqueles que necessitem de amparo social; V. Organizar ativi-
dades que permitam a formação de profissionais que queiram dedicar-se à área da Saúde, aprimorando
a qualidade de recursos humanos especializados; VI. Apoiar instituições com objetivos afins, para pro-
mover atividades conjuntas em parceria, podendo manter intercâmbios educacionais, culturais, benefi-
centes e informativos; VII. Apoiar, promover e desenvolver cursos de capacitação, atualização e aperfei-
çoamento profissional, bem como ministrar cursos, palestras, congressos, seminários, simpósios e
conferências - presenciais ou na modalidade digital - podendo comercializar e disponibilizar material
didático e científico relacionado às suas áreas de atuação. Os serviços de Saúde a serem prestados pela
SBSC poderão ter caráter de gratuidade, quando absolutamente necessário, vedada qualquer discrimina-
ção de clientela e respeitadas, quanto ao atendimento, as limitações econômico-financeiras da entidade.
A SBSC poderá oferecer bolsas de estudo e financiar atividades que visem o preparo de recursos humanos
nas áreas específicas das suas atividades estatutárias. No caso de extinção, a SBSC, nos termos deste
Estatuto Social, o seu patrimônio líquido, respeitadas as doações condicionadas, será destinado a pessoa
jurídica de igual natureza jurídica, legalmente constituída no Brasil, que preencha os requisitos da Lei
Federal 13.019, de 31 de julho de 2014 e da Lei Federal 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e cujo objeto
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade, para que ele seja utilizado em finalidade semelhante
às especificadas nos artigos 1º e 3º de seu Estatuto Social. 2. Apresentação das Demonstrações
Financeiras e Principais Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras:
Na preparação de suas Demonstrações financeiras, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e res-
pectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos
Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Fe-
deral de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 (R1) – Resolução 1409/2012, que prescreve critérios
contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. As políticas contábeis estabelecidas na nota
explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações financeiras para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019. A preparação das Demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativas e adote
premissas que afetam os montantes apresentados nas Demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores
diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de estimativa. 2.2. Principais
Práticas Contábeis: a) Caixa e equivalentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas
bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em Instituições
Financeiras de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendi-
mentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda
do valor. b) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao
preço atual de mercado. c) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é
reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão
gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é
reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-
lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou
cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. d) Ajuste a Valor Presente de Ativos e
Passivos: A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento. Nas Demonstrações financei-
ras de 2020 não houve transações de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a
serem ajustadas. e) Imobilizado e Intangível: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreci-
ação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é
calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado. A
administração da Entidade efetuou análise do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do
ativo imobilizado, onde não foram identificadas diferenças significativas na vida útil-econômica dos bens,
não tendo sido, portanto, efetuadas alterações nas taxas de depreciação do ativo imobilizado. f) Apuração
do resultado do exercício: As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com o regime de
competência. g) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio
Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após
deliberação em Assembleia Geral Ordinária.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa
Saúde                     2020                     2019
Caixa Geral 384.966,64 196.324,74
Contas Correntes - Bancárias 19.683.248,76 8.526.015,16
Aplicações Financeiras    850.720.813,81    940.055.889,55

870.789.029,21 948.778.229,45
Educação                     2020                     2019
Contas Correntes - Bancárias 4.267,48 5.055,36
Aplicações Financeiras      12.615.099,15      11.598.920,87

12.619.366,63 11.603.976,23
4. Créditos com Pacientes e Convênios
Saúde - Circulante                     2020                     2019
Créditos com Pacientes Particulares 82.224.004,71 73.371.761,17
Créditos com Pacientes Convênios 625.936.155,43 556.814.106,52
Créditos de Pacientes do SUS 59.136.916,44 57.932.049,49
(-) Perdas Esperadas de Créditos (190.840.173,27) (164.223.069,73)

576.456.903,31 523.894.847,45
Saúde - Não Circulante                     2020                     2019
Contas a Receber / Crédito de Pacientes 175.848.926,96 147.699.190,94
Jurídico (Particulares e Convênios) 165.745.950,72 122.229.245,57
(-) Perdas Esperadas de Créditos (252.282.034,72) (235.831.576,67)

89.312.842,96 34.096.859,84
5. Outros Créditos
Outros Créditos - Saúde - Circulante                     2020                     2019
Créditos de Funcionários 5.054.434,44 4.824.547,61
Adiantamentos de Fornecedores 16.827.657,00 8.999.433,33
Outros Créditos      22.644.429,18      31.643.735,94

44.526.520,62 45.467.716,88
Outros Créditos - Educação - Circulante                     2020                     2019
Créditos de Funcionários 998.532,46 866.810,74
Outros Créditos             86.984,63             95.733,33

1.085.517,09 962.544,07
Saúde - Outros Créditos - Não Circulante                     2020                     2019
Outros Créditos - Saúde      12.408.412,94      12.643.455,12

12.408.412,94 12.643.455,12
6. Estoques
Saúde                     2020                     2019
Drogas e Medicamentos 27.924.957,63 17.444.618,00
Materiais de uso paciente 53.611.979,04 23.451.054,01
Gêneros Alimentícios 978.457,62 806.423,76
Produtos de Lavanderia 107.601,09 58.926,40
Produtos de Limpeza 1.251.626,63 765.352,80
Materiais de Manutenção 761.492,55 1.400.335,37
Impressos Mat. de Expediente 699.478,20 592.977,97
Outros Materiais 8.856.267,78 4.473.196,63
Outros Materiais        2.835.559,03                           -

97.027.419,57 48.992.884,94
7. Imobilizado e Intangível Adições/Baixas/
Imobilizado - Saúde                     2019    Transferências                     2020 Taxa Deprec.
Terrenos 114.163.590,27 25.517.804,43 139.681.394,70 -
Instalações 146.362.890,04 35.967.000,46 182.329.890,50 10%
Edificações e Benfeitorias 470.447.903,09 187.875.926,93 658.323.830,02 4%
Benfeitorias em Imóveis de 3ºs 118.195.843,17 556.526,64 118.752.369,81 4%
Imobilizações em Andamento 254.199.088,96 (131.015.455,85) 123.183.633,11 -
Apar. e Instrum de Med e Cirurgia 264.487.432,26 29.262.637,12 293.750.069,38 10%
Equipamentos Proc.de Dados 39.373.093,89 3.747.716,57 43.120.810,46 20%
Equipamentos Hospitalares 20.873.323,08 9.094.635,44 29.967.958,52 10%
Móveis e Máquinas 128.057.811,52 11.463.235,51 139.521.047,03 10%
Veículos 3.521.009,96 274.102,86 3.795.112,82 20%
Outros 50.728.944,56 1.265.274,50 51.994.219,06 10%
Total 1.610.410.930,80     174.009.404,61 1.784.420.335,41  
Depreciação Acumulada (449.712.714,08)    (45.486.630,05) (495.199.344,13)  
Total do Imobilizado - Saúde 1.160.698.216,72     128.522.774,56 1.289.220.991,28  

Adições/Baixas/
Imobilizado - Educação                     2019    Transferências                     2020 Taxa Deprec.
Equipamentos Proc.de Dados 16.074,94 - 16.074,94 20 %
Móveis e Máquinas 54.055,17 - 54.055,17 10%
Total             70.130,11                            -             70.130,11  
Depreciação Acumulada          (69.848,97)                (199,56)          (70.048,53)  
Total Imobilizado - Educação                  281,14                (199,56)                    81,58
Total Geral Imobilizado Líquido 1.163.110.070,54     126.111.002,32 1.289.221.072,86
Imobilizado Adições/Baixas/
  Gestão Pública - Saúde                     2019    Transferências                     2020 Taxa Deprec.
Instalações 1.233.791,72 7.759,42 1.241.551,14 10%
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 29.285.699,89 396.400,00 29.682.099,89 4%
Imobilizações em Andamento 272.525,00 (272.525,00) - -
Aparelhos e Instr. de Medicina e Cirurgia 13.096.863,41 3.219.979,04 16.316.842,45 10%
Equipamentos Proc.de Dados 1.774.361,37 297.179,85 2.071.541,22 20%
Móveis e Máquinas 14.170.759,26 937.414,93 15.108.174,19 10%
Veículos 80.900,00 0,00 80.900,00 20%
Outros 864.749,12 236.754,29 1.101.503,41 10%
Total      60.779.649,77         4.822.962,53      65.602.612,30
Depreciação Acumulada   (36.141.677,65)      (5.952.913,89)   (42.094.591,54)
Imobilizado Líquido      24.637.972,12      (1.129.951,36)      23.508.020,76

Adições/Baixas/
Intangível - Saúde                     2019    Transferências                     2020 Taxa Deprec.
Software 17.178.167,07 2.995.702,37 20.173.869,44 20%
Marcar e Patentes 2.728,64 22.315,00 25.043,64 -
Total      17.180.895,71         3.018.017,37      20.198.913,08
Amortização Acumulada   (12.655.631,75)      (1.888.411,68)   (14.544.043,43)
Intangível Líquido        4.525.263,96         1.129.065,69        5.654.869,65

Adições/Baixas/
Intangível - Educação                     2019    Transferências                     2020 Taxa Deprec.
Software 11.970,00 - 11.970,00 20%
Total             11.970,00                            -             11.970,00
Amortização Acumulada          (11.970,00)                            -          (11.970,00)
Intangível Líquido                           -                            -                           -
Intangível Adições/Baixas/
  Gestão Pública - Saúde                     2019    Transferências                     2020 Taxa Deprec.
Software 1.010.832,30 166.189,48 1.177.021,78 20%
Total        1.010.832,30            166.189,48        1.177.021,78  
Amortização Acumulada        (914.069,69)              24.431,27        (889.638,42)  
Intangível Líquido             96.762,61            190.620,75          287.383,36 
8. Fornecedores
Fornecedores - Saúde                     2020                     2019
Fornecedores de Materiais e Medicamentos 84.551.585,67 92.039.852,77
Fornecedores de Serviços Médicos 6.234.509,81 5.647.206,73
Fornecedores de Serviços Diversos 13.134.246,97 21.859.769,20
Fornecedores de Imobilizado        1.980.855,37        4.460.708,93

105.901.197,82 124.007.537,63
9. Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais
Obrigações - Saúde                     2020                     2019
Ordenados a Pagar 34.091.784,17 27.887.398,24
Provisão de Férias e Encargos      61.190.944,84      60.936.296,45
Obrigações Trabalhistas 95.282.729,01 88.823.694,69
Obrigações - Saúde
FGTS a Recolher 5.512.320,15 5.641.083,47

                    2020                     2019
INSS a Recolher 3.613.850,86 3.756.638,69
INSS a Recolher de Terceiros 344.750,31 785.731,26
IRRF a Recolher 7.752.973,49 7.068.983,39
IRRF a Recolher de Terceiros 931.186,73 981.600,32
PIS/COFINS/CSLL a Recolher 2.726.651,57 2.773.737,03
ISS na Fonte a Recolher 471.417,81 498.507,53
Outras Obrigações Sociais e Fiscais             68.445,93             98.820,83
Obrigações Sociais e Fiscais 21.421.596,85 21.605.102,52
Obrigações - Educação                     2020                     2019
Ordenados a Pagar 468.913,12 761.267,55
Provisão de Férias        1.309.605,53        1.178.989,39
Obrigações Trabalhistas 1.778.518,65 1.940.256,94
Obrigações - Educação                     2020                     2019
FGTS a Recolher 57.761,93 98.496,57
INSS a Recolher 22.778,61 67.613,77
IRRF a Recolher             12.897,84             33.605,11
Obrigações Sociais e Fiscais 93.438,38 199.715,45
10. Outras Obrigações
Outras Obrigações - Saúde                     2020                     2019
Contas a Pagar 8.276.762,29 4.359.482,11
Adiantamento de Clientes e Pacientes 35.055.150,78 7.051.480,93
Outras Obrigações 25.905.203,43 15.433.904,44
Empréstimos a Repassar 1.267.428,30 939.678,97
Honorários Médicos a Pagar 97.848.869,59 96.744.377,75
Empréstimos de Medicamentos        1.912.000,63        1.773.973,29
Outras Obrigações - Circulante 170.265.415,02 126.302.897,49
Outras Obrigações - Educação                     2020                     2019
Contas a Pagar 15.985,47 60.762,85
Subvenções a Realizar        5.942.358,07        4.397.522,90
Outras Obrigações - Circulante 5.958.343,54 4.458.285,75

11. Empréstimos e Financiamentos Saldo Saldo Não
Descrição                                                                                  . Modalidade                                               Taxa (a.a.) Circulante (CP)       Circulante (LP)                                                                 Garantia
Banco Bradesco BNDES 3,50% TJLP 4.377.036,60 9.118.826,25 Carteira de Recebíveis da Bradesco Seguros
Banco Santader BNDES 6,30% +TJLP       3.841.227,23            7.702.920,46 Hipoteca Cedular + Cessão de Dir. Cred.SUS
Total BNDES          8.218.263,83          16.821.746,71  
Banco Itaù Empréstimo 3,20% - 887.514,89 431.997,01 Nota Promissória
Instrumental Karl Stors – Bco Itau FINIMP 3,20% +Libor + Variação Cambial 346.631,92 - Nota Promissória
Instrumental Karl Stors – Bco Itau FINIMP 3,20% +Libor + Variação Cambial 556.637,41 278.318,70 Nota Promissória
Hemodinamica/Ressonancia Philips – Bco Espírito Santo FINIMP 3,15% +Libor + Variação Cambial 979.018,24 - Contrato De Penhor
Equip. Video Imagem Olympus – Bco Brasil FINIMP 4,20% +Libor + Variação Cambial 245.034,98 - Nota Promissória
Estativas e Focos Cirurg. – Bco Brasil FINIMP 4,20% +Libor + Variação Cambial 224.002,02 - Nota Promissória
Mesas Steris – Bco Brasil FINIMP 4,20% +Libor + Variação Cambial 33.336,98 - Nota Promissória
Instrumentais Cirurg. Aesculap – Bco Bradesco FINIMP 3,20% +Libor + Variação Cambial 361.884,28 180.942,14 Nota Promissória
Camas/Mesas/Criados Mudos Hill Room - Bco Safra FINIMP 3,15% +Libor + Variação Cambial 332.906,39 - Camas/Mesas/Criados
Outros Empréstimos e Financiamentos (Saúde)       1.479.766,81               331.999,91 Nota Promissória
Total de Empréstimos e Financiamentos       5.446.733,91            1.223.257,76
Total de Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo     13.664.997,74                               -
Total de Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo                          -          18.045.004,47  

12. Provisão para Demandas Judiciais: Provisões constituídas para fazer frente às ações cíveis e trabalhistas,
que se encontram em instâncias diversas. A provisão é constituída por valores atualizados de perdas, estabe-
lecidos pelos consultores jurídicos e por julgamento da administração. Em 2019 o saldo foi de R$ 74.216.016,95
e em 2020 encontra-se no valor atualizado de R$ 76.944.155,65. 13. Certificado Beneficente de Assistência
Social: A Instituição é portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social na área da saúde – CEBAS/
Saúde, concedido pelo Ministério da Saúde teve o seu Certificado deferido (SEI nº 25000.178642/2015-39)
conforme Portaria SAS/MS nº 898, de 17/09/2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 22/09/2020,
com validade de 01/01/2016 a 31/12/2018. O Processo nº 25000.203986/2018-36, para o período 2019 a 2021
protocolado em 27/11/2018 encontram-se em análise no Ministério da Saúde. Em cumprimento ao que dispõe
o § 1º do Artigo 24, da Lei 12.101, de 27/11/2009, na qual prevê que “§ 1o que Será considerado tempestivo o
requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que
antecedem o termo final de validade do certificado” a entidade protocolou tempestivamente o seu requerimento
de renovação, conforme SEI nº 25000.203986/2018-36. Até a presente data o processo com o pedido de reno-
vação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 24, da Lei 12.101/2009, ao
estabelecer que §2° a certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento
de renovação tempestivamente apresentado. 14. Atendimento à Legislação das Entidades de Fins Filan-
trópicos: a) Na área da Saúde: A entidade mantém controles que demonstram no exercício de 2020 o cum-
primento do percentual acima do mínimo de 60% de atendimento à pacientes do SUS, medido por paciente-dia,
complementado pela realização de atendimentos à pacientes externos do SUS superior a 10%, e ainda de forma
adicional prestou serviços ao SUS nas seguintes ações: atenção obstétrica e neonatal; atenção oncológica; atenção
às urgências e emergências; atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas. A prestação
destes serviços para o SUS permite a adição do índice percentual de 1,5% (um e meio ponto percentual), para cada
ação. Cumprindo o determinado pelo Artigo 4o da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre as
condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.

                 Demonstrativo Pacientes/Dia em 2020
Entidade: Sociedade Beneficente São Camilo
Departamento: Consolidado

                    Sistema AIH / CIHA - 2020
Mês AIH - SUS e Gratuitos      CIHA Total Mensal     % SUS
Janeiro 50.340 31.521 81.861 61,00%
Fevereiro 49.618 28.626 78.244 63,00%
Março 49.301 28.407 77.708 63,00%
Abril 37.262 23.527 60.789 61,00%
Maio 39.108 29.291 68.399 57,00%
Junho 39.860 26.590 66.450 60,00%
Julho 42.250 28.482 70.732 60,00%
Agosto 42.671 28.091 70.762 60,00%
Setembro 41.413 27.727 69.140 60,00%
Outubro 43.649 28.685 72.334 60,00%
Novembro 42.309 30.888 73.197 58,00%
Dezembro 40.047 30.665 70.712 57,00%
Total Geral 517.828 342.500 860.328 60,00%

Demonstrativo das Receitas na Área da Saúde
Demonstrativo Sintético da Receita e Gratuidade em 2020                     2020                     2019
Receitas Convênios/Particulares 2.318.294.878,72 2.469.691.265,69
Receitas do SUS 274.139.214,49 240.191.696,20
(-) Glosas–SUS, Convênios e Devoluções (98.460.965,03) (21.850.864,03)
Doações 36.702.935,73 25.518.451,54
Receitas Financeiras 28.707.997,65 61.359.089,22
Outras Receitas Operacionais 167.006.347,19 77.014.228,73
Total – Base de Cálculo 2.726.390.408,75 2.851.923.867,35
Custo em Serviços de Saúde 335.450.198,59 393.575.992,66
b) Na Área da Educação: A entidade atendeu o determinado pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009 e nas
portarias editas pelo MEC, que dispõem sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS e Portarias do MEC que dispõem sobre o processo de
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Educação (CEBAS-MEC). Os alunos
do ensino infantil são atendidos de forma totalmente gratuitos por meio de convênio com Secretária Municipal

de Educação de São Paulo, conforme os demonstrativos abaixo:
Demonstrativo Sintético de Alunos Bolsistas de 2020 para cumprimento da Lei nº 12.101/09

Descrição  Quantidade de Alunos % dos Alunos Bolsistas
Total de Alunos 1.374 100%
Bolsistas 100% 1.374
Total de Alunos Bolsistas 1.374
Demonstrativo Sintético da Receita e Gratuidade em 2020                     2020                     2019
Total das Receitas Líquidas – Ed. Infantil 10.500.784,59 16.116.255,26
Subvenções - -
Doações e Contribuições - 22.173,05
Outras Receitas - 2.435,59
Receitas Financeiras 2.238,69 11.074,50
Total – Base de Cálculo 10.503.023,28 16.151.938,40
Custo em Serviços de Educação 11.504.365,02 16.944.303,09
15. Gratuidades: As gratuidades concedidas no exercício de 2020 através de seus programas e projetos
atendem os requisitos da Lei nº 12.101/09, que dispõe sobre o processo de certificação para obtenção de isenção
das contribuições para a seguridade social e estão dispostos da seguinte forma: - Gratuidades – Saúde:
representa o total de recursos aplicado no ano no atendimento à população em geral. A apuração do montante
contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS – Sistema Único de Saúde, durante
o ano de 2020 o montante foi de R$ 335.450.198,59 e 2019 o montante foi de R$ 393.575.992,66; - Gratuidades
– Educação: representa o total de recursos aplicados no ano em serviços assistenciais gratuitos na área de
educação, durante o ano de 2020 o montante foi de R$ 11.504.365,02 e em 2019 o montante foi de R$ 16.944.303,09;
16. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidades sem
Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado
do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu
tempo e talento uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade. 17. Isenções
Previdenciárias, COFINS e CSLL: Estão demonstradas conforme a Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o montante
das contribuições previdenciárias e tributárias apuradas no exercício, que não foram pagas devido ao usufruto
da isenção a que fazem jus as entidades beneficentes de assistência social, estando assim compostas:
Isenção Usufruída – Saúde                     2020                     2019
INSS – Quota Patronal 181.190.876,30 175.846.929,81
COFINS e CSSL      96.295.839,76    138.321.683,99
Total 277.486.716,06 314.168.613,80
Isenção Usufruída – Educação                     2020                     2019
INSS – Quota Patronal 2.306.985,89 3.312.576,56
COFINS           420.120,93           645.733,44
Total 2.727.106,82 3.958.310,00
18. Aplicações de Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de
conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 19.
Cobertura de Seguros (Não auditado): Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de
seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros. Não faz parte do escopo dos
auditores independentes avaliar a suficiência da cobertura de seguros. 20. Compromissos: No encerramento
do período de 2020 a Entidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram divulgação
nas demonstrações financeiras. 21. Pandemia COVID-19: a. Efeitos da Pandemia: Em 2020 houve impacto
decorrente da pandemia que assola o mundo e que refletiram diretamente no atendimento clínico, médico,
cirúrgico dos hospitais, ocasionando em redução no faturamento, visto as inseguranças que o vírus trouxe a
população. A SBSC se adaptou seguindo os protocolos de prevenção sugeridos como melhores práticas sani-
tárias; reduziu custos e despesas possíveis, de forma a não comprometer o atendimento aos pacientes e redução
salarial conforme MP 936/20. As incertezas econômicas e políticas e, também, o aparecimento das variantes
do vírus possam, ainda, gerar impactos econômicos e financeiros em 2021, mas não é possível mensurar os
efeitos com segurança. c. Eventos Subsequentes: Em atenção à NBC TG 24 (R2), item 10, que trata de
Eventos Subsequentes que não originam ajustes, pelo fato de a situação pandêmica ter se agravado após o
período a que se refere as Demonstrações Financeiras, a SBSC entende que pode ocorrer impactos econômicos
e financeiros. A minimização do impacto dependerá do sucesso e aceleração do processo de vacinação a toda
população contra a COVID-19 e consequente imunização e, neste momento, dada a incerteza do cenário, não
é possível mensurá-lo. A Entidade, através de a sua administração, assim como em 2020, estará atenta para
tomadas de decisões necessárias visando o menor impacto negativo possível.

João Batista Gomes de Lima
Presidente

DIRETORIA

Mário Luís Kozik
Superintendente

Responsável Técnico:
Jair Gomes de Araújo - Contador CRC 1SP 123.639/O-5

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 F
1F

0-
8E

97
-2

28
A-

77
2E

.



Digitalização como 
alavanca na retomada do 

setor de turismo

A pandemia trouxe 
uma crise sanitária, 
humanitária e 
econômica sem 
precedentes

Depois de um ano 
da primeira morte 
registrada por Co-

vid-19 no Brasil, a popula-
ção e consequentemente o 
setor de turismo, ainda têm 
sofrido com os impactos do 
vírus. Segundo a Fecomer-
cio SP, em janeiro a região 
registrou queda de quase 
um terço (30,2%) do fatu-
ramento em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado e o turismo nacio-
nal perdeu 110 mil postos 
de trabalho em 2020.

Com esse cenário, a ne-
cessidade de se reinventar 
ficou ainda mais evidente 
e instituições com investi-
mento em soluções tecno-
lógicas estarão um passo 
à frente para acelerar a 
retomada tão esperada. 
Contextualizando o ramo 
turístico, o principal desa-
fio é oferecer, mais do que 
cultura e entretenimento, 
segurança e confiança aos 
visitantes. Em busca de 
solucionar essas adversida-
des, a transformação digital 
aparece como principal alia-
da das empresas que atuam 
nesse ramo. 

É fundamental a implanta-
ção de soluções que permi-
tam compartilhar informa-
ção entre todos os agentes 
da cadeia de valor, conhecer 
as demandas dos clientes e 
melhorar a gestão dos espa-
ços. Além disso, inovar nos 
negócios e estar preparado 
para rápidas mudanças são 
temas essenciais para ter 
em mente durante esse 
período instável e inédito.

Trazendo essa abordagem 
para o ponto de vista práti-
co, é necessário ter o olhar 
digital direcionado a quatro 
pontos essenciais: estraté-
gia de negócios, comunica-
ção, canais e clientes.

O primeiro ponto pode 
ter como alavancas o 
acesso fácil a políticas de 
cancelamento flexíveis e 
oferecer novas soluções 
de serviços e pagamento, 
junto a estímulos como 
cupons de desconto e no-
vas formas de se relacionar 
com as empresas, como 
por meio de assinatura. No 
âmbito da comunicação, 
é imprescindível fortale-
cer o posicionamento da 
marca como responsável 
e acolhedora e acessar 
os clientes com ofertas o 
máximo personalizadas e 
flexíveis, visto que todos 
estão recebendo uma en-
xurrada de conteúdo. 

Com o alerta para esses 
elementos e num modelo 
de negócio digitalizado, os 
canais devem estar integra-
dos e tornou-se importante 
simplificar a jornada do 
hóspede ou passageiro, no 

processo de busca, reserva 
e contato com a empresa 
para dúvidas e ajustes a 
qualquer momento. Além 
disso, o negócio, comuni-
cação e canais devem ter 
estratégias centralizadas no 
consumidor, com análise e 
conhecimento do público
-alvo e constante avaliação 
para aprimorar essa relação. 

Não à toa áreas chamadas 
de Customer Success ou 
Customer Experience (CX) 
estão se tornando cada vez 
mais presentes e com proje-
tos que permeiam todas as 
demais. E então, finalmente, 
temos como tópicos-chave 
no setor para implantar 
de fato a digitalização nas 
camadas citadas: ecossis-
tema de dados até chegar 
na inteligência artificial, 
automações e ecossistema 
de soluções de CX.

Quanto a dados, só com 
a captura do comporta-
mento de compra, dúvidas, 
reclamações, sugestões 
e construção de modelos 
que o negócio possa ter 
facilmente em mãos, é que 
são construídos aplicativos, 
realidade aumentada, chat-
bots e pontos de contato 
nas redes sociais ou outros 
canais que realmente pro-
porcionem uma experiência 
que incentive as pessoas a 
viajar.

E é claro que esses dados 
também são de grande valor 
para o planejamento, simu-
lação de situações futuras 
e decisões para adequar 
constantemente o quadro 
de funcionários, os serviços 
e produtos oferecidos e a 
gestão dos espaços com os 
parâmetros de segurança 
adequados de distancia-
mento para cada fase que 
passamos. 

As automações permeiam 
principalmente o backoffi-
ce, reduzindo a ineficiência 
de atividades repetitivas e 
ainda manuais, para ter os 
colaboradores focados no 
que gera valor. Toda a parte 
de CX entra em com quem, 
como, quando e onde seu 
cliente, hóspede ou passa-
geiro vai te acessar antes, 
durante e depois da viagem. 
As soluções tecnológicas 
estão conversando entre si 
e trazem ao time de atendi-
mento uma visão atualizada 
das informações? 

O time está treinado, 
preparado e possui uma 
liderança que adapta ações 
nos cenários críticos? Os 
processos são ágeis e re-
solvem as questões trazi-
das? Temos a população 
na expectativa e com uma 
vontade latente de realizar 
viagens de forma segura, 
portanto, as empresas que 
tiverem essas iniciativas 
ajustadas e em constante 
atualização sairão na frente 
na retomada que todos nós 
esperamos e visualizamos 
com a vacinação evoluindo.

(*) - É Especialista em Travel, Airlines 
& Hospitality da Minsait no Brasil.

Luisa Rigitano (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira, 24 a 26 de abril de 202110

Aos Administradores da Sociedade Beneficente São Camilo. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as
demonstrações financeiras da Sociedade Beneficente São Camilo, que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nessa data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Sociedade Beneficente São Camilo em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas
operações e seus fluxos de caixa para ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades sem fins lucrativos. 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 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 profissi-
onais 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 apropri-
ada para fundamentar nossa opinião. Ênfase sobre as Demonstrações Financeiras: Conforme mencio-
nado na nota explicativa nº 13, a Sociedade Beneficente São Camilo possui o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde – CEBAS, concedido pelo Ministério da Saúde conforme
Portaria SAS/MS nº 898, de 17/09/2020, com validade de 01/01/2016 a 31/12/2018. O Processo nº 25000.203986/
2018-36, para o período 2019 a 2021 protocolado em 27/11/2018 ainda se encontra em análise no Ministério
da Saúde. As demonstrações financeiras não refletem nenhum ajuste exigido, caso não seja renovado
referido certificado. Nossa opinião não contém ressalva em decorrência desse assunto. Responsabilidade
da Administração sobre as Demonstrações Financeiras: A Administração da Entidade é responsável
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

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 responsável pela
avaliação da capacidade da Entidade de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações 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
governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras. Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Fi-
nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro,
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às 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; - Con-
cluímos 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 Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evi-
dências 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 transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada; Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cum-
primos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comu-
nicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 05 de abril de 2021.
Macso Legate Auditores Independentes
CRC 2SP033482/O-3

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILOSOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILOSOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILOSOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILOSOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
C.N.P.J. 60.975.737/0001-51

Vagner Alves de Lira
CT CRC Nº SP222941/O-8

...continuação

DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES S/A - CAPITAL FECHADO - CNPJ 17.456.871/0001-17
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Eduardo Cunha Bueno Mellão - Presidente do Conselho 
Paulo Roberto Pereira Junior - Contador - CRC 1SP 294778/O-1

  Reserva de Lucros 
 Capital Social Reservas Capital Legal Estatutária Prejuízo acumulado   Total
Em 31 de Dezembro de 2018        6.702         -        -          -       (4.384) 6.702
Prejuízos acumulados           -         -     -          -           293   293
Em 31 de Dezembro de 2019        6.702         -     -          -       (4.091) 2.611
Prejuízos acumulados           -         -     -          -         (528)   (528)
Em 31 de Dezembro de 2020     6.702         -     -             -       (4.619) 2.082

Ativo   2020   2019
Circulante       -     -
Não Circulante 2.082 2.611
Investimentos   2.082   2.611
Total do Ativo 2.082 2.611

Passivo e Patrimônio Líquido   2020   2019
Circulante     -     -
Patrimônio líquido 2.082 2.611
Capital Social   6.702   6.702
Prejuízo acumulado (4.619) (4.091)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.082 2.611

(Despesas) receitas operacionais 2020 2019
Resultado de equivalência patrimonial    (528)   293
Resultado do Exercício  (528)  293

Fluxos de Caixa  das Atividades Operacionais 2020 2019
Resultado do Exercício (528) 293
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (528) 293
Investimentos em Participações societária 528 (293)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos
Atividades Financeiras
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento - -
Aumento Líquido nas Disponibilidades - -
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais - -
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais - -

1.Contexto Operacional: A Empresa Dez Asas Empresa e Participações S/A, é 
uma Sociedade empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 2092 15º Andar, estado de São Paulo, tendo como objeto 
“a participação em outras sociedades”. 2.Apresentação das Demonstrações 
Contábeis: A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço 
Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 
Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo com as 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o 
Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, 
emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na elaboração do 
conjunto completo das demonstrações contábeis para as PME, a empresa deixou de 
apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a 
esta a demonstração das Mutações do patrimônio Líquido, uma vez que não ocorreram 
alterações Econômicas ou financeiras. A empresa manteve-se inativa em relação às 
suas demonstrações contábeis no decorrer do exercício de 2020.

RCB MELLÃO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 09.516.458/0001-72 - CAPITAL FECHADO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Valores expressos em reais)
Balanço Patrimonial Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Resultados

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do conselho Paulo Roberto Pereira Junior - Contador - CRC 1SP 294778/O-1

Demonstrações dos fluxos de Caixa

1.Contexto Operacional: A RCB Mellão Participações S/A é uma Sociedade empresária, tribu-
tada pelo Lucro Presumido, com sede em São Paulo na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 15º andar, 
Estado de São Paulo, tendo como objeto a administração em geral de bens móveis e imóveis 
próprios e a participação em empreendimentos financeiros, imobiliários, comerciais ou agrícolas. 
2.Apresentação das Demonstrações Contábeis: A empresa declara que as demonstrações 
contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros 
ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronuncia-
mento Técnico PME - Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 
750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações con-
tábeis para as PME, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, 
apresentado em substituição a esta a demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, uma 
vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundas do Resultado do Exer-
cício, constituição de Reservas legais e estatutárias e Pagamentos de Distribuição de Lucros 
propostos. 3.Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas estão 
apresentadas a seguir: a) Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência 
ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento. b) Caixa e 
equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos e aplicações Financeiras. 
c) Ativos Não circulantes: Está registrado operação financeira de longo prazo.

Ativo  31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante  40.021.160 46.069.147
Caixa e equivalentes de caixa  39.847.992 45.850.397
Tributos a recuperar     173.168    218.750
Ativo não circulante     6.056.193  1.851.193
Partes relacionadas  6.055.000 1.850.000
Investimento        1.193      1.193
Total do ativo  46.077.353 47.920.340
Passivo e Patrimônio Líquido  31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante       858.506  1.502.807
Obrigações fiscais  373.489 471.247
Dividendos       485.017   1.031.560
Passivo não circulante    5.288.786  5.601.464
Obrigações fiscais diferidas    5.288.786   5.601.464
Patrimônio líquido  39.930.062 40.816.069
Capital social  24.503.832 24.503.832
Reserva legal  2.214.449 2.112.340
Reservas de lucros    13.211.782  14.199.897
Total do passivo e patrimônio líquido  46.077.353 47.920.340

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.   31/12/2020 31/12/2019
Despesas e receitas operacionais
Gerais e administrativas  (1.622.932) (1.196.319)
Despesas tributarias  (3.397) (1.502)
Outros receitas operacionais          405     201.484
Prejuízo (lucro) antes do resultado financeiro  (1.625.924) (996.337)
Resultado financeiro líquido    4.648.931      8.472.365
Lucro antes das provisões tributárias  3.023.007 7.476.028
Imposto de renda corrente  (717.530) (2.272.949)
Contribuição social corrente       (263.300)      (859.670)
Lucro líquido do exercício   2.042.177   4.343.409

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstrações do resultado abrangente

 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 2.042.177 4.343.409
Outros resultados abrangentes           -          -
Total do resultado abrangente   2.042.177   4.343.409
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

   Reserva de lucros 
  Capital social      Legal Estatutária   Especial Lucros acumulados       Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019  24.503.832 1.895.169 5.303.463 9.787.375 1.004.989 42.494.829
Lucro líquido do exercício  - - - - 2.443.167 2.443.167
Reserva legal  - 217.170 - - - 217.170
Reserva estatutária  - - 651.511 - - 651.511
Dividendos obrigatórios  - - - - (1.004.989) (1.004.989)
Dividendos adicionais  - - - (3.985.619) (2.443.167) (6.428.786)
Resultado a disposição de assembleia              -         -     -      -          -      -
Saldos em 31 de dezembro de 2019  24.503.832 2.112.340 5.954.974 5.801.757 - 38.372.902
Lucro líquido do exercício  - - - - 2.042.177 2.042.177
Reserva legal  - 102.109 - - (102.109) -
Reserva estatutária  - - 306.327 - (306.327) -
Dividendos obrigatórios  - - - - (485.017) (485.017)
Dividendos adicionais  - - - - - -
Resultado a disposição de assembleia         -         -         -          -          -      -
Saldos em 31 de dezembro de 2020     24.503.832 2.214.449  6.261.301 5.801.757         1.148.724 39.930.062

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxos de caixa das  31/12/2020 31/12/2019
 atividades operacionais 
Lucro antes das provisões tributárias  2.042.177 4.343.409
Ajustes para conciliar o resultado às 
 disponibilidades geradas 
  pelas atividades operacionais
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar  45.583 (77.854)
Obrigações fiscais  (97.759) 150.710
Imposto de renda e contribuição social pagos  – (3.132.619)
Obrigações fiscais diferidas     (312.678)   1.540.946
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades operacionais  1.677.323 5.957.211
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos  (3.474.727) (5.414.936)
Partes relacionadas     (4.205.000)    (1.850.000)
Caixa liquido consumido pelas 
 atividades de financiamento    (7.679.727)   (7.264.936)
Aumento (redução) líquida de caixa e 
 equivalentes de caixa    (6.002.404)   (1.307.725)
No início do exercício  45.850.397 47.158.122
No final do exercício  39.847.992 45.850.397
Redução (aumento) de caixa e  equivalente de caixa   (6.002.404)   (1.307.725)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As empresas poderão optar por máquinas com configurações 
prontas ou montá-las de acordo com sua necessidade.

Por isso, chegou a 
hora de repensarmos 
como será a socieda-

de do futuro e mudarmos a 
maneira como consumimos 
e nos relacionamos com os 
nossos clientes.

Pensando nisso, a Solo 
Network, empresa de tec-
nologia com foco em servi-
ços e soluções de TI, lançou 
a loja virtual Microsoft 
Azure, permitindo comprar 
e personalizar, em pou-
cos minutos, as máquinas 
virtuais que as empresas 
precisam para desenvol-
ver aplicações e produtos. 
Com este serviço é possível 
obter uma economia de até 
72% com instâncias de VM 
reservadas do Azure, fun-
cionalidades e formas de 
contratação que reduzem 
em até 80% os investimen-
tos em nuvem. 

Na plataforma, as empre-
sas poderão optar por má-
quinas com configurações 
prontas ou montá-las de 
acordo com sua necessida-
de. O cliente pode também 
solicitar apoio dos consul-
tores da Solo Network, que 
irão garantir um processo 
de transição mais seguro. 
Dentre as soluções, estão 
os serviços de análise que 
reúnem integração e dados, 
data warehouse empresa-
rial e análise de Big Data, 
possibilitando a criação de 
modelos digitais que aju-

Lançada loja virtual para facilitar 
a aquisição de máquinas virtuais

Nós vivemos em um mundo com o ritmo acelerado pela transformação digital, e mesmo em tempos de 
crise, a nuvem se tornou a melhor oportunidade para responder rapidamente às novas necessidades 
que surgiram neste momento.

desperdícios, entre outros 
benefícios. Além de ge-
rar economia e ganho de 
tempo, o serviço é prático 
e descomplicado, com a 
possibilidade de utilização 
no ato da ativação, sem 
burocracias. 

Outro benefício que pode 
ser notado, é o total contro-
le de sua aplicação, possi-
bilitando para a empresa 
pagar somente pelo que 
for usar. “Ano passado, nós 
tivemos a honra de ganhar 
o Prêmio Microsoft Partner 
of the Year Brazil, fruto 
de um trabalho de dois 
anos em estreita colabo-
ração com a Microsoft. O 
objetivo sempre foi levar 
transformação digital para 
os negócios dos clientes, 
oferecendo o apoio neces-
sário em todas as etapas do 
processo. 

A loja virtual do Azure 
surge com este objetivo 
– democratizar e desburo-
cratizar o acesso à nuvem 
Microsoft, facilitando o 
processo para os clientes, 
e unindo a expertise da 
Microsoft, com o serviço 
altamente especializado 
da Solo Network”, explica 
Audreyn Justus, Diretor de 
Marketing da Solo Network. 
O serviço está disponível 
gratuitamente durante o 
primeiro mês.Saiba mais 
em: (https://azure-solone-
twork.com.br/).

dam a gerar insights, criar 
experiências inovadoras e 
otimizar operações. 

Além disso, o serviço per-
mite implantar e executar 
com segurança as máquinas 
virtuais Windows e Linux 
no datacenter ou extremi-
dade. A aplicação adequa-
se para empresas de todos 
os tamanhos, proporcio-
nando um gerenciamento 
simplificado dos negócios, 
já que as informações fica-
rão disponíveis na nuvem, e 
com a proteção necessária 
das cargas de trabalho. 

Um parâmetro que pode 
ser observado é que o Azure 
é um serviço de provedor 
que inclui infraestrutura, 
manutenção e recursos pe-
riféricos, exigindo menos 
esforço das equipes de TI. 

Já as estruturas On-pre-
misses são hardwares físi-

cos que requerem recursos 
periféricos e manutenção 
de alto custo, exigindo 
maior esforço da TI. Atra-
vés deste conjunto de ser-
viços de nuvem do Azure, 
as organizações poderão 
enfrentar os desafios de 
negócios que surgiram no 
último ano, e dessa forma, 
terão mais liberdade para 
criar, gerenciar e implantar 
ferramentas eficientes e 
seguras. 

As ferramentas do Azu-
re possibilitam ainda, a 
criação de aplicativos mo-
dernos com um serviço de 
banco de dados; serviços 
Kubernets gerenciados; 
possibilidade de entregar 
eventos confiáveis em 
grande escala; propor-
cionar um ambiente de 
desenvolvimento e testes 
rápidos para minimizar 
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