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A Nestlé convidou a  eBrainz, consultoria de estratégia especializada no 
universo gamer, para mais uma frente de inovação aberta da companhia, 
utilizando a cocriação.  O projeto inicial envolve marcas como KitKat e 
Nutren Senior e possui uma abordagem que combina gamificação, data 
learning e Design Thinking aplicada em todas as etapas.  “A área de ino-
vação da Nestlé está preocupada com o futuro do negócio, identificando, 
testando e implementando oportunidades como as do universo gamer. E 
entendemos que a inovação aberta é a melhor forma de alcançar resul-
tados nesse segmento, pois estamos construindo as soluções juntos com 
nosso público-alvo. Para ter uma ideia sobre a importância da inovação 
aberta para a companhia, já nos relacionamos com 258 startups, fechando 
76 parcerias, que resultaram em pilotos, POC ou MVP”, explica Juliana 
Glezer, Gerente de Inovação e Portfólio na Nestlé. 

Iniciativa busca o desenvolvimento de novos 
modelos de negócios no segmento gamer

Embora o mundo ainda esteja em compasso de espera com as 
primeiras medidas a serem tomadas pelo governo de Joe Biden, 
que tomou posse em 20 de janeiro, o volume de investimentos 
estrangeiros nos Estados Unidos deve continuar em alta. Segundo 
indicadores da consultoria A. T. Kearney, pelo oitavo ano conse-
cutivo, os Estados Unidos lideram como país mais atrativo para 
investimentos estrangeiros, seguido por Canadá, Alemanha, Japão 
e França.  

Como ter um negócio nos EUA sem sair 
do Brasil

No Brasil, a LGPD trouxe à tona um debate até então deixado de 
lado: como as pessoas enxergam seus dados pessoais? Como empre-
sas cuidam deles? O que começa a ser percebido é que as empresas 
precisam tomar medidas cada vez mais rigorosas no tratamento de 
dados pessoais, mas também que as próprias pessoas devem atribuir 
valor aos seus dados.  

Proteção e privacidade de dados: uma nova 
cultura corporativa

Se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G habilitará uma grande 
transformação na sociedade, acompanhado de todo o ecossistema 
de telecomunicações como cloud computing, inteligência artificial 
(IA), internet das coisas (IoT) e infraestrutura de fibra. Segundo os 
especialistas da Claranet, multinacional de tecnologia com foco em 
serviços gerenciados de cloud, e da Huawei, multinacional líder global 
em soluções de TI e Comunicação, algumas áreas serão mais beneficia-
das com a chegada da nova geração da internet móvel no país.  

Quatro setores que serão mais beneficiados 
com a chegada do 5G no Brasil

Foto de Ron Lach no Pexels

Negócios em Pauta

65 anos de pioneirismo 
O primeiro caminhão (L 312, o “torpedo”) e o primeiro ônibus (chassi 

LP 312) produzidos no Brasil, em 1956, eram da marca Mercedes-Benz. 
Esse pionerismo é ainda mais significativo, por se tratar também dos 
primeiros veículos comerciais com motores a diesel, conceito trazido 
pela Empresa ao país. Eles saíram da linha de montagem da fábrica de 
São Bernardo do Campo, dando impulso extraordinário ao desenvolvi-
mento e à história da indústria automobilística nacional. Próxima dos 65 
anos de atividades no país, a Mercedes-Benz é hoje a maior fabricante e 
exportadora de caminhões e ônibus da América Latina. E, dessa mesma 
fábrica, sai hoje o Novo Actros, primeiro produto da marca na era 4.0 e 
o caminhão mais inteligente, eficiente, conectado e seguro do mercado, 
agregando ainda mais eficiência e valor às operações dos nossos clientes. 
A inauguração oficial da primeira fábrica da Mercedes-Benz do Brasil 
ocorreu em 28 de setembro de 1956, contando com a presença de muitos 
convidados e autoridades, entre elas o então presidente da República, 
Juscelino Kubitschek.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: mercedes-benz.com/reprodução

News@TI

IA² MCTI prorroga inscrições para 
empresas âncora

@O Programa IA² MCTI, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações com execução da Softex, prorrogou até 2 de maio 

(domingo) o prazo de inscrição para a chamada que selecionará 15 em-
presas para adotar tecnologias de IA desenvolvidas pelo projeto. O edital 
prevê a participação de companhias com faturamento superior a R$ 4,8 
milhões que atuem em pelo menos uma das quatro áreas estratégicas: 
agronegócio, indústria, saúde ou cidade inteligentes. Também é necessá-
rio que ela possua experiência prévia em inovação aberta. As empresas 
âncora elegíveis serão conectadas com as startups participantes através 
de contratações de POCs (Proof of Concept) ou em formato de corporate 
venture (CVC) por meio de investimento direto. Ambas poderão receber 
até R$ 150.000,00 em fomento do programa (http://softex.br/iamcti/). 

 Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Foi-se o tempo em que, para os 
negócios, automação significava 
apenas a implantação de 
maravilhas da mecatrônica em 
processos industriais.

O conceito já não se limita ao chão de 
fábrica, inspirando a oferta crescente 

de soluções para o trabalho nos escritórios. 
Muitas empresas já utilizam inovações do 
gênero no front office, onde se concentram 
as operações de atendimento ao público. 

Mas a automação também pode me-
lhorar o desempenho no backoffice, ou 
seja, as tarefas administrativas que dão 
retaguarda às organizações.  Uma pes-
quisa da McKinsey concluiu ser possível 
utilizar tecnologias já disponíveis para 
automatizar ao menos 30% das atividades 
em cerca de 60% de todas as operações 
administrativas das empresas. 

Exemplo: quase 20% das tarefas de 
registros para relatórios contábeis (R2R), 
realizadas em um departamento financei-
ro, são totalmente automatizáveis (sem 
necessidade de intervenção humana). 
Outras 50% são automatizáveis em gran-
de parte. Índices expressivos também 
foram verificados em funções típicas de 
setores como os de RH e logística. 

"A lógica da automação dos escritórios 
é a mesma do ambiente industrial: dele-
gar às soluções tecnológicas a realização 
de atividades repetitivas e de baixo 
valor agregado, acelerando processos 
e eliminando possíveis erros", observa 
Augusto Angelis, Chief Marketing Officer 
da Connectcom, empresa brasileira que é 
referência em soluções de TI. Segundo o 
executivo, robôs dedicados são capazes 
de abreviar em até 95% o tempo de reso-
lução de algumas tarefas tradicionalmente 
realizadas "à unha" no backoffice. 

Robôs abreviam o tempo de humanos 
no backoffice das empresas
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PROTEGER AS INFORMAçõES

Segurança é outro aspecto importante: 
ter menos pessoas manipulando informa-
ções críticas reduz os riscos de furtos e 
vazamentos de dados. 

Angelis pontua que, também de forma 
similar ao que acontece nas fábricas, um 
desafio para a implantação dos novos 
sistemas nos escritórios é a possível 
sensação, de alguns profissionais, de que 
as novidades roubarão seus empregos. 

"Na verdade, a automação é positiva. 
Ela cada vez mais retira das pessoas os 
trabalhos braçais e enfadonhos, permitin-
do que as empresas deleguem aos funcio-
nários papéis criativos ou estratégicos", 
pondera. "Como exemplo, atentemos 
para o recebimento, a conferência e a 
inserção de notas fiscais em um sistema. 

Com um robô dedicado a essas tarefas, 
a pessoa que as realizava pode passar a 
validar se o teor das notas faz sentido, ou 

mesmo verificar se os itens adquiridos 
cumprem com os requisitos de qualidade, 
entre outras funções de maior valor. O 
resultado é a melhoria da satisfação do 
colaborador, do empregador e do cliente 
eventualmente atendido". 

Mas como as empresas podem asse-
gurar a melhor integração de um re-
curso de automação às suas estruturas 
tecnológicas já existentes? Uma dica 
do especialista da Connectcom é a pre-
ferência por soluções agnósticas, isto é, 
compatíveis com qualquer plataforma. 
Outra recomendação é executar um 
projeto por vez. 

"Não dá para mudar completamente 
um negócio da noite para o dia, fazendo 
com o que o aperto de um botão resolva 
todos os problemas. Convém começar 
com um processo, a transformação de 
uma operação simples. A partir disso, 
a empresa ganha espaço para novas 
iniciativas, com novos robôs", sugere 
Angelis. 

Nos projetos de implantação de suas 
soluções de automação empresarial, a 
Connectcom costuma realizar estudos 
de retorno do investimento (ROI), e os 
resultados geralmente apontam ganhos 
potenciais expressivos em médio e longo 
prazo. Isso tem ajudado a convencer 
muitos clientes, que não retornam aos 
processos manuais. 

"Existe tecnologia para automatizar ta-
refas em grau muito maior, mas isso ainda 
não acontece devido ao custo. À medida 
que os valores caírem e as soluções evolu-
írem, graças, por exemplo, aos aportes de 
inteligência artificial e machine learning, 
os escritórios se tornarão ambientes cada 
vez menos burocráticos e muito mais 
aprazíveis". - Fonte e otras informações: 
(www.connectcom.com.br).

Leitos ociosos
O ministro da Defesa, Walter Souza 

Braga Netto, negou ontem (29) a 
existência de leitos ociosos para o 
tratamento da Covid-19 em hospitais 
militares. No Senado, o ministro afir-
mou que não há sobra de leitos e que a 
taxa de contaminação de militares pelo 
vírus é maior do que na população em 
geral. A maioria dos hospitais militares 
está com quase todos os leitos de UTI 
ocupados. Braga Netto disse ainda que 
muitos hospitais militares têm removi-
do pacientes para outras regiões para 
evitar o colapso das unidades (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cyber-security-x-cyber-threat-intelligence-entenda-a-diferenca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quatro-setores-que-serao-mais-beneficiados-com-a-chegada-do-5g-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-ter-um-negocio-nos-eua-sem-sair-do-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/sem-categoria/protecao-e-privacidade-de-dados-uma-nova-cultura-corporativa/
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OpiniãO
Líderes preparados 

para realizar mudanças 
em suas empresas

A pandemia trouxe 
um cenário de 
mudança geral para 
a sociedade e, para o 
mundo corporativo, 
não foi diferente

Diante da necessidade 
de tantas transfor-
mações com o atual 

momento, o papel do líder 
na empresa se tornou ain-
da mais estratégico. Ainda 
que com adaptações, a 
liderança em uma empresa 
tem se mostrado cada vez 
mais essencial no sentido 
de provocar as mudanças 
necessárias para a atuação 
da empresa não apenas 
em projetos específicos, 
mas em relação ao funcio-
namento de todas as suas 
atividades. 

Essa função também 
passou a exigir novas capa-
cidades e habilidades para 
conduzir os colaboradores 
no atual cenário. Uma 
pesquisa da consultoria 
Olivia com 150 executivos 
de sete países da América 
Latina apontou que para 
63% deles a crise acelerou 
transformações dentro da 
empresa. Entre as princi-
pais competências neces-
sárias apontadas para os 
líderes estão a criatividade 
(67%) e a gestão de mudan-
ças (59%). 

Entre os principais pro-
cessos a serem desenvol-
vidos está a liderança de 
equipes virtuais (68%) e 
entre os desafios a habili-
dade para gestão virtual de 
equipes (58%) e a manu-
tenção do engajamento da 
equipe (57%). O fato é que 
a pandemia tem provocado 
uma transformação no mun-
do corporativo com grande 
agilidade e, portanto, se fa-
zem ainda mais necessários 
líderes que consigam lidar 
com o dinamismo das mu-
danças, com a possibilidade 
de integrar suas equipes 
mesmo a distância e ainda 
conduzir processos que 
ofereçam resultados para 
as empresas. 

Afinal, com as transfor-
mações contínuas, é pre-
ciso estar preparado para 
mudar os rumos de ideias 
e projetos e até mesmo de 
planejamentos necessários 
para a empresa de forma 
organizada e ágil. A gestão 
de mudanças apontada 
na pesquisa visa reduzir o 
impacto das novidades, di-
minuindo a resistência dos 
colaboradores e trazendo 
maior engajamento. Mas 
esse é um processo longo, 
que exige um trabalho em 
equipe e muito preparo por 
parte dos líderes. 

E isso não vale apenas 
para o presidente ou di-
retores de uma empresa, 
mas também para gerentes, 
coordenadores ou mesmo 
líderes em pequenos grupos 
ou em projetos pontuais. Ba-
seado em um levantamento 
da empresa Prosci, trago 
algumas competências que 
os líderes precisam desen-
volver e que são essenciais 
para a gestão de um projeto 
ou mesmo do dia a dia das 
equipes ou da empresa 
como um todo. 

A comunicação é um item 
fundamental e contínuo 
nesse processo, afinal, o 
colaborador precisa enten-
der qual o objetivo de uma 
determinada mudança, 
quais as metas a serem 
atingidas e onde se quer 
chegar. É preciso que o 
colaborador compreenda 
a importância do projeto e 
o seu papel nesse processo 
para que haja engajamento 
e, dessa forma, ele se sinta 
motivado a produzir com 
mais qualidade. 

Para isso, o líder deve 
estar preparado para argu-
mentar e oferecer suporte a 
uma determinada mudança. 
Mas é importante ficar claro 
que o próprio líder precisa 
acreditar e estar engajado 
com o projeto para que o 
efeito seja o esperado entre 
os colaboradores. Com a 
consciência da importância 
de uma determinada mu-
dança, o líder deve treinar 
seus colaboradores, trans-
mitindo seus conhecimen-
tos no processo. 

Em um momento de 
distanciamento social, 
conversas individuais por 
ferramentas de vídeo, men-
sagens ou por telefone 
podem ser importantes 
ferramentas. O líder mais 
próximo da equipe é aquele 
com melhores condições de 
verificar o andamento de 
um determinado projeto, 
com o acompanhamento 
de atividades e de desem-
penho. Cabe a ele também 
identificar problemas e 
resistências individuais ou 
coletivas que podem estar 
impedindo a equipe de al-
cançar os caminhos para os 
melhores resultados. 

Para isso, o diálogo é im-
prescindível, inclusive com 
outros líderes da empresa e 
colaboradores que não este-
jam envolvidos em determi-
nado projeto. O momento 
atual exige diversos tipos de 
habilidades para os líderes. 
E nem sempre estamos pre-
parados ou temos condições 
para lidar com todas elas. 
Poder contar com a ajuda de 
uma equipe especializada 
em gestão de mudanças que 
não esteja internalizada na 
própria empresa pode ser 
uma saída interessante para 
o negócio. 

Afinal, o olhar de fora de 
alguns profissionais prepa-
rados com estratégias de 
comunicação, gestão de 
pessoas e indicadores de 
desempenho, podem iden-
tificar problemas que não 
são facilmente perceptíveis 
ou que encontram dificul-
dades de serem superados. 
O trabalho de gestão de 
mudanças também pode 
colaborar para potencializar 
e preparar melhor os líderes 
nesse processo. 

Por isso, estar atento às 
necessidades e demandas 
da empresa e buscar um 
rumo para solucioná-lo é 
essencial. Afinal, em um pe-
ríodo de tantas transforma-
ções, quem não implemen-
tar mudanças contínuas e 
não tiver capacidade de se 
adaptar aos desafios pode 
ficar para trás.

(*) - É diretora de operações da 
Gateware (www.gateware.com.br).

Niviani Rudek (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Nova frente de negócio

@A Aktie Now acaba de lançar uma nova frente de negócio voltada para 
a gestão de projetos e gerenciamento de times. Trata-se da Workise, 

unidade focada na implementação de plataformas que contribuem para 
a organização, aumento de produtividade e comunicação de diferentes 
departamentos de uma companhia. A priori, sua atuação se dará em 
parceria com a monday.com, startup de origem israelense que oferece a 
companhias brasileiras seu sistema operacional de trabalho (Work OS). 

Certificação Great Place To Work

@A FICO, líder mundial em software de decisão e análise preditiva, 
conquista pelo 3º ano consecutivo a certificação Great Place to Work 

Brasil (GPTW), que avalia as melhores empresas brasileiras para se traba-
lhar - além de organizações em 109 países em todo o mundo. O selo GPTW 
é concedido por uma consultoria global referência em gestão de pessoas 
que apoia empresas na obtenção de melhores resultados por meio de uma 
cultura de confiança, alto desempenho e inovação (https://www.fico.com/br/).

Líderes de tecnologia revelam sete 
estratégias de mercado eficazes 

no setor que mais cresce no mundo
CEOs de empresas que estão digitalizando os setores da construção civil, sistema financeiro, entre outros, e que 
promovem a diversidade por meio da tecnologia, compartilham boas práticas

A revista de negócios estadunidense For-
tune colocou, recentemente, o setor de 
tecnologia entre os três com os melhores 

desempenhos, em receitas, lucros e retornos de 
ações, nos últimos três anos, com 20 represen-
tantes entre as 100 empresas listadas global-
mente. No Brasil, os negócios digitais também 
estão em alta, muito em função do impulso 
gerado pela pandemia e seus impactos sobre o 
mercado de tecnologia da informação (TI), com 
crescimento na casa dos 11%, conforme dados 
da consultoria IDC para 2021.

Que o setor está em alta, sobretudo pela 
ascensão das startups, não se discute, mas à 
medida em que ele vem crescendo, também 
fica mais difícil sobressair e encarar a inevitável 
competitividade no caminho para se tornar 
relevante em seus empreendimentos. A seguir, 
líderes de tecnologia de setores como constru-
ção civil, sistema financeiro e que promovem 
a diversidade, entre outros, compartilham o 
que toda empresa do universo “tech” precisa 
considerar para ter sucesso e ganhar o mercado:

Gestão e Planejamento “pé no chão”
A importância do planejamento estratégico 

em empresas é indiscutível. Mesmo assim, 
nem todos os gestores criam planejamentos 
eficazes para os seus projetos. Infelizmente 
a dificuldade de criar planos previsíveis faz 
com que muitos gestores sejam os maiores 
responsáveis pela ineficiência em operações. 
Segundo Paula Lunardelli, CEO da Prevision 
— construtech desenvolvedora de uma plata-
forma de planejamento eficiente de obras —, 
a melhor eficiência encontra-se justamente 
em ter conhecimento de todos os objetivos 
da empresa e balanceá-los com os recursos 
disponíveis. “O setor de construção civil, por 
exemplo, é conhecido por atrasar entregas, seja 
por conta de fatores externos não controláveis, 
ou muitas vezes por outros que poderiam ser 
evitados. É por isso que a Prevision se destaca 
no mercado e consegue construir novos cenários 
de forma rápida, agilizando a análise e tomada 
de decisões. A estratégia também é aplicável a 
outros segmentos de mercado”, relata. Hoje, a 
startup está presente em mais de 500 canteiros 
pelo Brasil e, com sua plataforma, consegue 
reduzir desperdícios e o prazo de entrega de 
obras em até 25%.

Lunardelli, CEO da Prevision.

Forme equipes diversas e inclusivas
Empresas que promovem uma cultura de 

diversidade e inclusão conseguem ter times 
mais adaptáveis e eficazes, fazendo disso uma 
vantagem competitiva. Entretanto, as corpora-
ções precisam ir além da “tendência” de mercado 
ou da mera aparência. É preciso investir em 
práticas inclusivas, tendo a intenção de agregar 
valor ao debate do assunto. Hóttmar Loch, CEO 
e especialista em D&I da Nohs Somos, startup 
especializada em promover o bem-estar do 
público LGBTI+ e auxiliar as empresas na sua 
gestão inclusiva, afirma que é necessário que 
os valores e o propósito da empresa estejam 
conectados com as políticas D&I. “As práticas 
inclusivas nas empresas devem ser criadas 
junto a especialistas e com o envolvimento dos 
pertencentes a tais pautas. Quanto mais diversa 
a equipe da organização, maior a chance das 
ações serem verdadeiramente inclusivas para 
todas as pessoas, explica Loch.

Antever tendências
Eládio Isoppo, CEO e cofundador da fintech 

de reconhecimento facial para pagamentos 
Payface — que hoje está presente em uma das 

Freepik

empresa estabeleceu um escritório na capital 
durante o período de um semestre apenas para 
sondar o mercado, começar relacionamento com 
clientes em potencial e adaptar sua solução 
tecnológica às demandas. "Em Florianópolis, 
detínhamos 75% do mercado, mas isso pouco 
importava para o 'novo cliente’. Conseguimos 
aproveitar a oportunidade de crescimento 
através de boas estratégias. Se trabalhando 
duro já é difícil conquistar algo, imagina fazer 
isso despreparado", opina Henrique Melhado, 
CEO da Winker. O resultado comprovou que a 
paciência é aliada do sucesso de negócio. Atual-
mente, a Winker atua em 16 estados brasileiros, 
com 37% da carteira de clientes em São Paulo. 

Torne-se indispensável
Com cada vez mais soluções, ferramentas e 

tecnologias no mercado, a competitividade só 
aumenta. Por isso, mais do que um fornecedor 
para o cliente, é necessário que a empresa seja 
vista como uma verdadeira parceira. Marcio 
Tomelin, Diretor de Produto e Mercado da 
WK Sistemas, empresa referência em ERP há 
37 anos no mercado, acredita que colocar o 
sucesso do consumidor como prioridade acaba 
trazendo uma relação muito forte de confiança, 
o que reflete diretamente no resultado. “É 
necessário conhecer bem quem é seu cliente 
e colocá-lo no centro da sua estratégia, traba-
lhando para gerar valor e ser reconhecido por 
isso. Essa é uma conquista não mensurável, 
mas que faz toda a diferença no sucesso do 
negócio”, define.

Invista em parcerias e inove sempre
No mercado de tecnologia, inovar é essencial 

para se manter vivo. E as parcerias com institui-
ções de ensino para pesquisa e desenvolvimento 
de soluções são uma excelente forma de fazer 
isso. Carlos Roberto De Rolt, fundador da  BRy 
Tecnologia, empresa que desenvolve soluções 
de identificação, formalização e registro digital 
e tem mais de 20 mil clientes em todo o Brasil, 
explica que essa busca constante por tecnologia 
de ponta que resolva os problemas dos clientes 
é uma parte essencial da estratégia da BRy. 
“Desde o começo, em 2001, a BRy investiu em 
parcerias com universidades para a criação de 
alta tecnologia brasileira e isso nos permitiu ser 
a empresa com a maior gama de soluções em 
segurança digital do país”, comenta. 

Carlos Roberto De Rolt, 
fundador da BRy Tecnologia.

lojas da maior rede catarinense de supermer-
cados, o Angeloni, e em unidades da Drogaria 
Iguatemi, em parceria com a Cielo,  —, destaca 
que, por mais que o sucesso de um negócio seja 
definido por ações e não ideias, a inovação é 
pré-requisito para o funcionamento de qualquer 
startup. “Não fique esperando o mercado vir 
te dizer qual solução precisa ser desenvolvida, 
preste atenção no segmento de seu interesse, 
ouça suas dores e procure antever as tendências 
dos próximos anos”, explica Isoppo. Por isso, 
sempre se mantenha atualizado e pronto para 
agir na hora certa. 

Ofereça soluções personalizadas
A Supero Tecnologia, empresa de soluções 

em TI e alocação de profissionais especializados, 
passou, recentemente, por uma reestruturação 
interna para oferecer ao mercado soluções 
customizadas a cada estratégia de negócios. Na 
prática, isso significou a estruturação de duas 
novas áreas - de Soluções e de Arquitetura e 
Governança -, que trabalham de forma inter-
dependente e complementar. “A área de Solu-
ções tem a missão de fazer uma interpretação 
profunda do que pode criar valor para o cliente 
e, com a ajuda da Arquitetura e Governança, 
construir o melhor arranjo de tecnologias, prá-
ticas e métodos que devem ser incorporados 
pela organização para sanar aquela dor.  É uma 
abordagem mais consultiva, que prioriza uma 
entrega customizada, em detrimento a um 
produto pronto da prateleira”, explica Sidnei 
Bunde, CEO da empresa. Segundo o executivo, 
a mudança vem ao encontro de um mercado que 
demanda cada vez mais soluções tecnológicas 
sem ter muita certeza do que precisa incorporar 
aos negócios. “É preciso fugir das tecnologias 
da moda. Elas nem sempre são adequadas às 
dores da organização. A digitalização só trará 
benefícios se houver um investimento numa 
radiografia precisa da empresa”, finaliza Bunde. 
A empresa cresceu 20% em 2020 e para esse 
ano, a previsão é de alta ainda maior, de 30% 
do faturamento.

Sidnei Bunde, CEO da Supero Tecnologia.

Estude e prepare novos mercados
A expansão de negócios é o objetivo de toda 

empresa do setor de inovação, mas a ansieda-
de por reconhecimento no mercado e falta de 
experiência podem afetar bons resultados. A 
Winker — empresa de soluções para gestão no 
setor imobiliário que fechou o Q1/2021 com au-
mento de 78% na receita em relação ao Q1/2020 
— frisa que estudar as oportunidades com 
calma e objetividade é essencial. Um exemplo 
prático disso é de quando a companhia planejou 
expandir suas operações para a cidade de maior 
concorrência: São Paulo. Sem precipitações, a 
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D - Espanhóis Otimistas
A Câmara Espanhola de Comércio divulga a 8ª edição da Pesquisa 
Anual de Investimentos e Clima de Negócios no Brasil, material que 
é um importante traçado das empresas espanholas sediadas no país 
e seus investimentos em território nacional. A pesquisa contou com a 
participação de 71 líderes empresariais de diversos setores associados 
à Câmara Espanhola, que responderam questionário sobre as suas ati-
vidades no período de 2019-2020, além de projeções para 2021. Mesmo 
com um cenário de incertezas, 37,5% das empresas respondentes estão 
otimistas com o ambiente de negócios no país, o que representa um 
crescimento de 26% em comparação ao ano passado. Cerca de 34% 
têm a intenção de aumentar os investimentos em pelo menos 20% ain-
da neste ano, 53,57% pretendem manter o volume de negócios (www.
camaraespanhola.org.br).

E - Serviços Jurídicos 
Epiq, líder global em serviços de tecnologia para departamentos 
jurídicos corporativos e escritórios de advocacia, está expandindo 
seus serviços para a América Latina, através de um data center da 
Azure, em ambiente de Cloud Computing, em São Paulo. Com mais 
de 7000 funcionários em 18 países, assim como 17 data centers na 
América do Norte, Europa, Ásia, Austrália e, agora, América Latina, 
a Epiq tem transformado o setor jurídico para seus clientes globais 
por quase duas décadas. Hoje, apoia 90% dos principais escritórios de 
advocacia globais e metade das organizações ‘Fortune 100’ na tomada 
das melhores decisões jurídicas e empresarias, sempre orientada por 
dados e tecnologia. Mais informações em: (https://www.epiqglobal.
com/en-us/services/america-latina).

F - Programa de Estágio 
Empresa líder em tecnologia e inovação para o sistema financeiro, 
a Sinqia, está com inscrições abertas para o programa de estágio 
Be the Next Gestão, focado no crescimento e na preparação dos 
futuros gestores da companhia.Os candidatos passarão por duas 
etapas com entrevistas, sendo a última delas com o CEO da em-
presa, Bernardo Gomes. No programa, que tem duração de um 
a dois anos, os jovens terão a oportunidade de atuar na área de 
Planejamento Estratégico, e terão o importante papel de contribuir 
com a estruturação e evolução da área, atuando próximo a todas 
a outros setores da companhia, e, principalmente, em conjunto 
com as lideranças, colaborando com toda camada de C-Level e 
Conselho Administrativo. Saib a mais em: (https://jobs.kenoby.
com/sinqia-btn). 

A - Soluções para o Oceano
A Fundação Grupo Boticário lança nova edição da teia de soluções, 
processo de cocriação de projetos, capacitação, mentoria e apoio 
técnico e financeiro. Esta edição traz o tema oceano. Busca-se pro-
postas inovadoras para fomentar o turismo responsável em favor da 
biodiversidade marinha, reduzir a poluição no oceano e mitigar os 
efeitos da crise climática nas cidades costeiras. A seleção é voltada 
a pessoas de todo o Brasil com idade a partir de 18 anos e pretende 
mobilizar profissionais de várias áreas do conhecimento, como TI, 
Engenharia, Biologia, Oceanografia, Ecologia, Comunicação, Marke-
ting, Negócios, Economia, Ciências do Mar, Design, Desenvolvimento, 
Programação e Sustentabilidade, além de pesquisadores e acadêmi-
cos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site (camp.
teiadesolucoes.com.br). 

B - Cursos Live 
Após mudanças no modo de ensino devido à pandemia, instituições 
educacionais precisaram alterar seu calendário letivo e encontrar 
uma solução para continuar oferecendo educação de qualidade aos 
estudantes, mesmo sem a presença nos espaços físicos. A Universida-
de São Judas criou a São Judas Live, uma modalidade de graduação 
100% digital, onde o aluno pode acompanhar aulas ao vivo de onde 
estiver, podendo utilizar as dependências da faculdade para reali-
zar atividades pedagógicas, pesquisas de integração, entre outras. 
Diferente do EAD convencional e das aulas presencias, a São Judas 
Live traz como diferencial o uso da tecnologia como braço direito 
do professor e do aluno, utilizando o ambiente digital para exercer 
práticas laborais que só poderiam ser feitas presencialmente. Saiba 
mais em: (www.usjt.br).

C - Carteira Digital  
A Edenred Soluções Pré-Pagas, que oferece e customiza soluções 
inovadoras de pagamentos para empresas, lança ao mercado a carteira 
digital Edenred Wallet, disponível para usuários do Ticket Pagamentos 
(pagamentos de colaboradores e terceiros) e Ticket Plus (antecipação 
salarial). Os valores recebidos pelos trabalhadores por meio desses pro-
dutos passam a ficar disponíveis dentro da plataforma, que conta com 
uma série de features que visam facilitar o dia a dia dos usuários. Entre 
as funções, estão o pagamento de contas, recargas de celulares e TVs 
pré-pagas, compras e saques via QR Code, busca de estabelecimentos 
credenciados e outras.  O aplicativo já está disponível na PlayStore e 
na AppStore, e a Edenred Soluções Pré-Pagas pretende colaborar com 
o dia a dia de 250 mil usuários.

G - Educação de Qualidade
O Nubank está com as inscrições abertas para um programa educacional 
focado na formação de 400 jovens negros e negras em situação de vul-
nerabilidade social na Grande São Paulo. O foco do projeto são jovens 
com idade entre 17 e 25 anos que estejam fora da escola ou não tenham 
vínculo empregatício e que sejam moradores das comunidades próximas 
aos 10 polos educacionais implementados pela empresa de impacto social 
Alicerce Educação. As aulas ocorrerão presencialmente, seguindo as fases 
de contenção da pandemia e os devidos protocolos de segurança. Para 
mais informações, acesse: (https://blog.nubank.com.br/nubank-lanca-cur-
so-em-atendimento-e-tecnologia-focado-em-jovens-da-periferia-de-sp/).

H - Cooperativas no Agronegócio
Há pelo menos três décadas, o agronegócio vem ampliando sua pro-
dutividade e as exportações a partir dos investimentos em inovação e 
tecnologia. A atuação cooperativa no agronegócio é tão relevante que 
quase um quarto das cooperativas brasileiras é do ramo agropecuário. O 
setor reúne 992,1 mil cooperados, que se auxiliam por meio de alguma 
das 1,2 mil cooperativas. Tão relevante quanto produzir conhecimento 
é fazê-lo chegar a quem precisa. E este é o papel de MundoCoop. Uma 
forma direta de contribuir com a disseminação de conhecimento ao 
cooperativismo agro é por meio do CoopTalks Agro. Em sua primeira 
edição em 2021, reúne especialistas das diversas áreas que impactam 
diretamente o setor. O evento acontece entre os dias 10 e 11 de maio, em 
formato online. Mais informações, acesse: (www.cooptalks.com.br/agro).  

I - Educação Empreendedora
Desde 2013, quando foi instituído o Programa Educação Empreendedora 
do Sebrae, a instituição já atendeu 7 milhões de alunos e capacitou cerca 
de 270 mil professores, com presença em mais de 10 mil instituições de 
ensino em 4,5 mil municípios. O Sebrae também oferece capacitações 
online e gratuitas e para ajudar na elaboração de conteúdo que possa ser 
utilizado pelas escolas, respeitando as especificidades de cada localidade. 
Entre os cursos lançados recentemente, estão o “Professor do Futuro”, 
voltado para os educadores; “As dimensões da gestão escolar”, para os 
gestores e “Socorro: Eu não tenho a menor ideia do que eu quero para 
a minha vida”, para os estudantes (www.sebrae.com.br).

J - Avião Solidário 
O Grupo LATAM Airlines informa que, por meio de seu programa Avião 
Solidário, continuará transportando gratuitamente, durante todo o ano 
de 2021, vacinas contra a Covid-19 dentro dos países onde opera. Até 
o momento, o Grupo movimentou mais de 23,7 milhões de vacinas do 
imunizante dentro da América do Sul, em mais de 300 voos domésticos 
no Brasil, Chile, Equador e Peru. Mais de 50 destinos foram beneficiados, 
inclusive aqueles localizados em pontos de difícil acesso, como a Ilha de 
Páscoa, Galápagos e Iquitos. Somente no Brasil, já foram movimentadas 
mais de 22 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para todos os 
estados do país. Desde o início da pandemia, o programa transportou 
mais de 480 toneladas de cargas, principalmente suprimentos médicos, 
como máscaras, testes rápidos para Covid-19, medicamentos, entre outros 
produtos, beneficiando Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Argentina.

A Cobra e o Castelinho: 
marcas do novo tempo

A pandemia está 
nos trazendo uma 
incrível descoberta: 
a importância do 
contexto histórico para 
uma marca ganhar 
um novo significado

E isso sem alterar sua 
imagem ou mix de 
produtos ou serviços. 

O momento histórico trata 
de jogar luz sobre o que 
estava oculto, seja por falta 
de demanda ou valorização 
cultural. É o caso daquela 
cobra estilizada na letra B, 
que forma a logomarca do 
Instituto Butantan, e do 
castelinho mourisco símbolo 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). 

Embora as duas marcas 
sejam centenárias, passaram 
a fazer parte do dia a dia dos 
brasileiros apenas há pouco 
mais de um ano, com o início 
da pandemia. Na infância 
paulistana, o Butantan era o 
lugar da cidade onde cobras, 
que pareciam aterrorizantes 
moravam, e o soro antiofí-
dico era a salvação de vida 
para os brasileiros picados 
por esse réptil, em todos os 
cantos do país. Foi uma das 
primeiras experiências que 
aprendemos: a cura pode 
estar no próprio veneno.

Já o castelinho da Fiocruz 
aparecia, de vez em quando, 
no Jornal Nacional quando 
o assunto era vacina para 
malária. Causava estranha-
mento aquela construção 
europeia, em meio a um res-
quício de Mata Atlântica, em 
plena Avenida Brasil, no Rio 
de Janeiro. Uma construção 
peculiar e misteriosa, onde 
cientistas incansavelmente 
zelam pela saúde e buscam 
a cura.

Estes dois símbolos da 
ciência nacional emergi-
ram no início da pandemia, 
embora sejam instituições 
centenárias e tenham papel 
fundamental para a política 
de saúde pública no Brasil. O 
Instituto Butantan completa 
120 anos este ano. Nasceu 
de uma iniciativa do governo 
de São Paulo para combater 
a peste bubônica. Com o 

mesmo propósito, a Fiocruz 
foi criada em 1900 pelo go-
verno fluminense. Até hoje, 
as logomarcas de ambos 
praticamente não mudaram, 
o que dificilmente acontece 
com uma instituição.

Paralelamente, seguiram 
inovando na forma de enca-
rar a ciência – cada vez mais 
conectada com a realidade 
brasileira. Tradição e inova-
ção andam lado a lado, fa-
zendo de ambas referências 
mundiais em saúde pública. 
Representam também casos 
em que os produtos e servi-
ços prestados à sociedade se 
sobrepuseram à marca, até 
antes da pandemia. 

Poucos cidadãos, prova-
velmente, conheciam ima-
gens das instalações e as 
logomarcas de ambos. É o 
que chamamos de marketing 
quando o nome que está por 
trás, por sua história de cre-
dibilidade, chancela a marca. 
Neste caso, marketing é 
fundamental para valorizar 
e trazer reconhecimento 
do serviço da saúde pública 
brasileira.

Outro aprendizado dessa 
história toda foi descobrir 
que muitos cientistas brasi-
leiros trabalham nas melho-
res universidades do mundo, 
não apenas em pesquisas 
sobre a Covid-19, mas em 
várias áreas que praticam 
a ciência de ponta. Ou seja, 
essa “indústria” nacional 
exporta mão de obra de 
primeira linha. São cientistas 
executivos porque, de fato, 
executam um árduo trabalho 
nos laboratórios, comandam 
equipes, buscam obstina-
damente resultados e têm 
o devido respeito ao tempo 
de cada projeto.

Tanto o Butantan como a 
Fiocruz sempre tiveram um 
papel crucial na vida dos 
brasileiros. O que faltava 
era um olhar apurado sobre 
sua importância social e eco-
nômica. O que nos ensinou 
muito. Às vezes, a novidade 
está no olhar sobre as coisas, 
e não no objeto ou ser visto. 

Ah, e vamos torcer para 
que a vacina chegue logo a 
todos por aqui! 

(*) - É head de marketing 
da AON Brasil.

Alexandre Mutran (*)

Confiança da indústria atinge 
menor nível desde agosto

O Índice de Confiança da Indústria, 
medido pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), recuou 0,7 ponto de março para 
abril. Foi a quarta queda consecutiva do 
indicador, que atingiu 103,5 pontos, o 
menor nível desde agosto de 2020 (98,7 
pontos). Constatou-se piora na confiança 
dos empresários brasileiros em 14 dos 19 
segmentos industriais pesquisados.

O Índice de Situação Atual, que mede a 
percepção do empresariado em relação ao 
presente, caiu 1,4 ponto e chegou 110 pon-
tos, menor nível desde setembro de 2020 
(107,3 pontos). Já o Índice de Expectativas, 
que mede a confiança no futuro, cedeu 0,2 
ponto e atingiu 96,9 pontos, menor nível 
desde julho de 2020 (90,5 pontos). O Ní-
vel de Utilização da Capacidade Instalada 
recuou 1,6 ponto percentual, indo para 
76,7%, o menor patamar desde agosto de 
2020 (75,3%). 

“O ritmo lento do processo de vacinação, 
a desvalorização do real e a escassez de in-
sumos enfrentada por alguns setores criam 
um ambiente de incerteza que favorece a 
piora da situação corrente e a manuten-
ção de expectativas cautelosas, em níveis 
inferiores à normalidade, ou seja, abaixo 
de 100. Entretanto, o estabelecimento dos 
programas de manutenção do emprego e 
auxílio às empresas poderá colaborar para a 
recuperação das expectativas para o início 
do próximo semestre”, disse a economista 
da FGV Claudia Perdigão.

O tíquete médio neste ano deverá ficar
em torno de R$ 143,10 por consumidor. 

O economista sênior da 
CNC, Fabio Bentes, 
disse ontem (27) que 

2020 foi especialmente atípi-
co para essa data, uma vez 
que o varejo não essencial 
estava fechado devido às 
medidas restritivas impostas 
pelas autoridades para o com-
bate ao novo Coronavírus.

Por isso, a CNC optou por 
comparar a expectativa de 
vendas de 2021 com a de 
2019, que foi o último Dia 
das Mães normal do varejo. 
A movimentação financeira 
prevista para a data ficou 
2% abaixo em relação à de 
2019, que alcançou R$ 12,34 
bilhões. O economista escla-
receu que por movimentar 
praticamente todos os seg-
mentos do comércio, o Dia das 
Mães é considerado o “Natal 
do primeiro semestre”. Em 
2020, as vendas do varejo para 
a data recuaram 33,1%, maior 
queda da série histórica.
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Dia das Mães deverá movimentar 
R$ 12,2 bilhões este ano

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) estima para o Dia das Mães deste ano um volume de 
vendas de R$ 12,2 bilhões em todo o país, o que representa aumento de 47% em relação ao resultado 
de 2020 (R$ 8,26 bilhões)

Sobre o segmento de perfu-
maria, Bentes destacou que, 
além de ter um apelo natu-
ral associado à data, é um 
segmento de tíquete médio 
(valor médio das vendas de 
um período) também baixo. 
Disse que a crise sanitária 
acaba provocando uma crise 
econômica, pressão no or-
çamento das famílias, com 
desemprego ainda elevado 
e inflação alta. 

Levando em consideração 
a desvalorização do real no 
período, o economista afir-
mou que fica muito difícil 
para o varejista não repassar 
determinados aumentos de 
preço. “Quem tende a re-
passar é o varejista que está 
com a corda no pescoço”. 
Para o varejo de vestuário, 
isso ainda não ocorreu. Ele 
está oferecendo produtos a 
preços menores que os do 
ano passado, para tentar 
atrair o consumidor (ABr).

O segmento de vestuá-
rio, calçados e acessórios 
costuma, tradicionalmente, 
liderar as vendas nesse 
período do ano. Em 2020, 
movimentou R$ 1,6 bilhão, 
com redução de 62,7% em 
relação a 2019. Este ano, 
a previsão de faturamento 
do segmento se eleva para 
R$ 4,09 bilhões, segundo a 

CNC, mostrando variação 
positiva de 146%. “Vai mais 
que dobrar este ano”. 

Fabio Bentes observou que 
em 2021 o varejo está pegan-
do o processo de reabertura. 

Em seguida, devem vir os 
ramos de móveis e eletrodo-
mésticos (R$ 2,38 bilhões) 
e farmácias, perfumarias e 
cosméticos (R$ 1,52 bilhão). 

Mercado farmacêutico superou 
crise e cresceu 13% em 2020

O mercado farmacêutico mostrou re-
sistência em 2020 diante do cenário da 
pandemia do novo Coronavírus, apresen-
tando um crescimento de faturamento de 
13% de janeiro a outubro. Nesse período, 
o volume movimentado pelo setor foi de 
R$113,02 bilhões, segundo dados da IQ-
VIA, multinacional americana que realiza 
auditoria do setor no Brasil. A escala de 
crescimento começou em março, início da 
pandemia, com 52% de aumento nas ven-
das via e-commerce, conforme a pesquisa. 

A alta demanda se deve pela preocu-
pação das pessoas em manter a saúde e 
bem-estar. Nos meses seguintes, o cres-
cimento seguiu acelerado, ultrapassando 
o percentual de 100% em todos os meses, 
até dezembro de 2020. Para o diretor de 
marketing da startup do ramo de farmácias, 
MyPharma, Carlos Henrique Soccol, além 
da preocupação das pessoas com a saúde, 
o aumento nas vendas em e-commerce se 
deu pela variedade de opções de canais de 
vendas oferecidos pelas farmácias. 

“Os lojistas precisaram criar diferentes 
canais de vendas, o que chamamos de 
omnichannel. Estar presente tanto nas 
redes sociais, como Instagram, Facebook, 
WhatsApp, como no website e Google Meu 
Negócio, por exemplo, aumentou a lei da 

oferta e da procura. Além disso, é impor-
tante praticar o tráfego pago nas redes 
sociais para atingir o maior número de 
consumidores em menos tempo”, explica. 

Para seguir o ritmo de expansão das 
vendas ao longo desse ano, Carlos orienta 
que os lojistas não parem de investir no 
modelo e-commerce e em estratégias 
de marketing digital para oferecer pro-
dutos de modo atrativo e com recursos 
adequados de entregas. “Montar uma 
vitrine atraente no website é um ponto 
fundamental para buscar consumidores, 
além de compreender o público consu-
midor e os canais digitais para vendas. 
Fonte: (www.mypharma.com.br) (ABr).

O aumento nas vendas em e-commerce se 
deu pela variedade de opções de canais 
de vendas oferecidos pelas farmácias.



De foto para vídeo: 
a transformação 
digital do CRM

Eu nunca vou 
esquecer a primeira 
vez que vi a Mariana. 
Estávamos em uma 
festa estranha e com 
gente esquisita, como 
diria Renato Russo, 
e fiquei um tempo 
observando antes que 
ela me notasse

Nessa época, eu esta-
va firme no propó-
sito de estudar arte 

e pintar. Por isso, andava 
sempre com uma câmera 
a tiracolo, independente 
do lugar. Assim, quando 
visse algo que gostaria de 
colocar em uma tela, eu 
tirava uma foto. 

Pois é, eu vi Mariana e 
logo me deu vontade de 
pintá-la. Então, eu me 
aproximei e, contra todos 
os instintos de um cara 
tímido, cheguei perto 
daquela linda mulher e 
perguntei se poderia tirar 
uma foto. 

Óbvio, da primeira vez 
que falei, ela não escutou. 
Eu tive que quase gritar, 
ela riu! Acho até que du-
vidou que eu iria pintar 
uma foto dela, mas, no 
final, aceitou com duas 
condições: eu teria que 
mandar a foto dela e a 
da pintura para ela ver. 
Sabemos que hoje em dia, 
muito do ocorrido possi-
velmente teria acontecido 
de outra forma. 

Celulares com câmeras 
super potentes nos per-
mitem registrar inúmeras 
fotos, fazer até mesmo 
vídeos e tirar frames de 
alta qualidade fotográfica. 

E essa poderia ser ape-
nas uma história entre eu 
e a Mari, mas, na verdade, 
ela serve para embasar 
o contexto que quero 
dar em relação ao CRM 
(Customer Relationship 
Management), pois nesses 
sistemas, a história é bem 
similar. Antigamente, nós 
tínhamos fotos do passa-
do, com cargas da base de 
tempos em tempos. 

Para se ter uma ideia, a 
Ágora, por exemplo, em 
um determinado momen-
to, fez a carga da base 
transacional para o CRM 
e o home broker caiu. 
Não sabíamos, mas con-
corríamos na época com 
a estrutura operacional. 
E essa mecânica de atua-
lização, de fotos em fotos 
da base, limitava o poder 
dos CRMs e fazia com que a 
gente sempre olhasse para 
trás. Ou seja, o melhor uso 
daquela ferramenta era 
aprender com o passado 
e aplicar no futuro. 

Para exemplificar da 
melhor forma, trago aqui a 

seguinte situação. Antiga-
mente, você entendia com 
a base de dados passada 
que havia uma procura 
grande por, digamos, um 
determinado vestido longo 
azul. Você então programa-
va os canais, através da pla-
taforma de CRM, para que 
essa oferta acontecesse. 
Atualmente, esse cenário 
mudou completamente! 

Não temos mais fotos 
da base, essa é atualizada 
real time. 

Tanto o poder de pro-
cessamento em nuvem, 
quanto as melhorias nos 
métodos de integração 
propiciaram com que ti-
véssemos nosso CRM ab-
sorvendo e interferindo o 
tempo inteiro na operação. 
Hoje, temos ainda algo-
ritmos de baixa latência 
integrados a dados da base, 
adequando parâmetros 
automaticamente e im-
pactando os canais a cada 
segundo. 

Portanto, imagine agora 
essa cena, você acaba de 
sair de um restaurante no 
seu shopping preferido, o 
CRM pode receber essa 
informação e te oferecer 
um sorvete artesanal de 
sobremesa em um café 
que acabou de inaugurar. 
Porque ele sabe que existe 
uma alta probabilidade 
de você gostar. Exemplos 
como esses acontecem o 
tempo inteiro, se você vai 
no SAC de um shopping e 
registra uma reclamação, 
naquele momento uma 
série de cálculos estão 
sendo feitos a fim de esti-
mar propensão à churn e 
reavaliação de aderência a 
produtos. 

Empresas com ciclo de 
vendas mais longos, como 
as que lidam com vendas de 
veículos ou com o relacio-
namento bancário, já utili-
zavam ferramentas de CRM 
para acompanhamento de 
performance. Mas agora, 
essa nova arquitetura tec-
nológica permitiu que, com 
ciclos muito curtos, essas 
organizações pudessem 
operar em alta performan-
ce, como no caso de uma 
corretora de valores ou de 
um e-commerce. 

Hoje, a ideia de se ter um 
retrato da base e não uma 
visão constante é inadmis-
sível. Estamos muito mais 
para um vídeo do que para 
uma foto. Muita coisa mu-
dou, eu não ando mais com 
uma câmera no pescoço, a 

Mariana é minha esposa, 
temos dois filhos maravi-
lhosos e tenho colecionado 
momentos incríveis por 
meio da memória do meu 
celular. 

(*) - Formado em engenharia pela 
PUC-Rio, é CEO da Spot Metrics  

(www.spotmetrics.com).

Raphael Carvalho (*)
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A combinação habilidades e capacitação parece ser a receita de 
sucesso para as novas empreendedoras.

Com as escolas fecha-
das, os filhos em casa e 
a responsabilidade de 
cuidar das crianças sendo 
quase que totalmente da 
mulher, muitas mães se 
viram obrigadas a deixar 
seus trabalhos para de-
dicarem-se aos serviços 
domésticos e à família. 
Diante desse cenário, o 
negócio próprio foi uma 
alternativa tanto para as 
que foram demitidas du-
rante a pandemia, quanto 
para as que viram nesse 
momento a oportunidade 
de recomeçar em uma 
nova área. 

Segundo uma pesquisa 
realizada pela Rede de 
Mulheres Empreendedo-
ras, o número de mulhe-
res que empreenderam 
teve aumento de 40% 
na pandemia, chegando 
a mais de 30 milhões. 
A Ticiana Biczkowskir 
faz parte desse número. 
Após trabalhar durante 
15 anos como gerente de 
uma agência bancária, re-
solveu abandonar a área 
e investir em um sonho 
antigo, a gastronomia. 

Ticiana conta que a 
motivação para sua mu-
dança veio com o nasci-
mento da segunda filha, 
que apresentou alguns 
problemas alérgicos na 
alimentação. “Comecei a 
fazer bolos e doces saudá-
veis apenas para minhas 
filhas, mas todos que 
experimentavam, ado-
ravam. Enxerguei isso 
como uma oportunidade, 
investi e logo comecei a 
receber encomendas e 
ver meu negócio crescer. 

Nesse momento, o co-
nhecimento técnico e 
teórico se fez necessário, 
assim me matriculei no 
curso de Técnico em 
Gastronomia. Fiz o curso 

Políticos vítimas 
de deepfake 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
De forma simplificada, po-

demos definir deepfake como 
uma tecnologia que usa inte-
ligência artificial para criar 
vídeos falsos, mas realistas, 
de pessoas falando e fazendo 
coisas que elas nunca fizeram 
na vida real. Essa técnica já 
gerou desde conteúdos por-
nográficos com celebridades 
até discursos fictícios de 
políticos influentes. 

Agora, deputados holande-
ses receberam uma lição so-
bre os perigos desses vídeos 
falsos. De acordo com o jornal 
daquele país, De Volkskrant, 
o comitê de relações exterio-
res do parlamento holandês 
foi enganado ao fazer uma 
videoconferência com al-
guém usando deepfake para 
se passar por Leonid Volkov 
assessor do líder da oposição 
russa Alexei Navalny. 

O autor do crime não foi 
identificado, mas esta não 
seria sua primeira ação; o 
impostor já conversou com 
políticos letões e ucranianos 
e abordou figuras políticas na 
Estônia, Lituânia e Reino Uni-
do. O parlamento holandês 
disse em comunicado estar 
“indignado” com o fato e que 
procura formas de prevenir 
tais incidentes, apesar de pa-
recer não ter havido nenhum 
problema maior em função do 
acontecido. 

No entanto, o fato ilustra a 
possibilidade de grandes da-
nos poderem ser causados a 
governos e políticos em geral: 
um vândalo pode vir apenas 
a gerar embaraços, mas 
deepfakes mais elaboradas, 
orquestradas por estados, 
podem induzir governos a 
tomarem decisões equivoca-
das, de consequências impre-
visíveis. Inteligência artificial 
é algo que pode nos ajudar 
muito, mas é também uma 
potencial fonte de problemas 
gravíssimos; mecanismos de 
controle precisam ser desen-
volvidos e implementados, 
com urgência. 

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

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Imagine que uma empresa 
possua um produto revo-
lucionário no mercado 

e que tenha uma marca re-
conhecida, mas que, em um 
dos pontos de contato com o 
cliente, os atendentes não se 
esforcem para que o consu-
midor tenha uma experiência 
única e personalizada. 

Após todo empenho em-
preendido pela empresa 
em fabricar bons produtos 
e fidelizar seus clientes, os 
feedbacks negativos pas-
sam a superar as avaliações 
positivas. Esse, certamente, 
é um cenário que nenhum 
CEO gostaria de passar, 
certo? Mais do que oferecer 
bons produtos e serviços, é 
necessário pensar em cada 
interação que o cliente tem 
com a sua marca em todas 
as etapas do funil de vendas. 

Em uma recente pesqui-
sa inédita realizada pela 
Track.co, startup que moni-
tora e gerencia indicadores 
de experiência de clientes 
em tempo real por meio de 
canais digitais, foi revelado 
que 70,6% das empresas 
investirão em Experiência 
do Cliente em 2021. Mas 
como incluir o conceito de 
Customer Experience em 
uma empresa? Abaixo, Tomás 
Duarte, CEO da Track.co, lista 
cinco maneiras de tornar o 
processo uma realidade. 
 1) Conhecer o perfil do 

cliente - Por meio da 

Mais do que oferecer bons produtos, é necessário pensar na 
interação que o cliente tem com a sua marca.

Cinco maneiras de incluir a Experiência 
do Cliente em seu negócio

Uma dúvida muito comum entre os empresários é saber como aprimorar a experiência de seus clientes

compõem o portfólio 
da empresa devem 
estar sempre pron-
tamente disponíveis, 
conter apelo visual, ter 
usabilidade e oferecer 
uma relação favorável 
entre o custo e o valor 
agregado percebido 
pelos clientes. Isso é 
obtido por meio de 
pesquisa e desenvol-
vimento, pesquisa de 
mercado e análises 
de ecossistema. Além 
disso, outras fases que 
também dizem respei-
to à entrega dos bens 
e serviços precisam ser 
melhoradas, principal-
mente relacionadas a 
aspectos logísticos. 

 5) Avaliar os resultados 
- Essa avaliação é feita 
a partir do acompa-
nhamento de métricas 
de atendimento. Uti-
lize os resultados dos 
KPIs para promover 
melhorias de forma 
continuada e combata 
gargalos que interfiram 
na operacionalidade 
dos requisitos listados. 
Evite, principalmente, 
modelos de atendimen-
to que não condizem 
com os valores propa-
gados pela empresa e 
falta de conectividade 
entre as ações. - Fonte 
e outras informações: 
(https://track.co/).

análise de dados, é pos-
sível definir um perfil 
e conhecer adequa-
damente seus clientes 
para oferecer a eles o 
melhor produto ou ser-
viço. Esse perfil é cria-
do a partir do histórico 
de transações e dados 
pessoais obtidos no 
CRM (Customer Rela-
tionship Management) 
da empresa, além do 
uso de métodos de 
neuromarketing, como 
análise da fala, rela-
tórios psicográficos e 
avaliação da postura 
dos clientes no mo-
mento da compra. 

 2) Personalização do 
atendimento - O am-
biente deve ser adequa-
do às características 
avaliadas, seja ele onli-
ne ou offline. Em pontos 
de venda, por exemplo, 

disponibilize pequenas 
comodidades, como 
uma mesinha de café, 
mas também atente-
se para a qualidade da 
equipe de suporte, que 
deve ser devidamente 
capacitada para forne-
cer um atendimento 
personalizado. 

 3) Contextualizar o 
contato - O contato 
com os consumidores 
deve ser baseado em 
dados contextualiza-
dos, ou seja, precisa 
ser condizente com o 
ambiente da empresa 
e do cliente. Por isso 
é tão importante uma 
presença omnichannel, 
que consiga cobrir as 
demandas em todos os 
pontos de contato. 

 4) Oferecer serviços 
e produtos qualifi-
cados - Os itens que 
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O crescimento de micro e pequenas 
empresas lideradas por mulheres

EAD com a Unicesumar, 
o que me ajudou a conse-
guir conciliar os estudos, 
o trabalho e cuidar das 
crianças. Conclui a gra-
duação em 2020 e estou 
ainda mais motivada para 
expandir meu negócio”, 
afirma Ticiana. Segundo o 
Sebrae, um dos pontos que 
mais causam a mortalida-
de das micro e pequenas 
empresas é a falta de ca-
pacitação na área. 

Enquanto 71% dos em-
preendedores dos ne-
gócios que deram certo 
já haviam trabalhado no 
setor, nas empresas que 
faliram, esse número ia 
para 64%. Deste modo, 
mais importante que já 
conhecer a área que está 
investindo é se qualificar 
e entender a fundo o mer-
cado. Segundo Andrea 
Shima, coordenadora do 
curso de Gastronomia da 
EAD Unicesumar, a técni-
ca ensinada na faculdade 
vai além das dicas de cozi-
nha, tendo também aulas 
de gestão e negócios. 

“Atualmente é muito 
comum uma pessoa per-
der o emprego e começar 
a comercializar trufas, 
salgadinhos, bolo no pote 
e acabar não indo tão bem 
quanto o esperado. Para 

evitar que isso aconte-
ça, ensinamos técnicas 
para o aluno se diferen-
ciar com o seu produto, 
dicas de planejamento 
de negócio e até gestão 
de estoque, compras e 
custos. Tudo isso, onli-
ne, sem precisar sair de 
casa”, conta Andrea. 

A combinação habi-
lidades e capacitação 
parece ser a receita de 
sucesso para as novas 
empreendedoras. E elas 
estão buscando por isso. 
Na Unicesumar, o curso 
de Empreendedorismo 
registrou aproximada-
mente mil matrículas 
apenas nos últimos seis 
meses. 

A graduação, por meio 
de disciplinas como ges-
tão de pessoas e desen-
volvimento de equipes, 
comportamento do con-
sumidor, fundamentos do 
marketing, entre outros, 
oferece orientação e co-
nhecimento para pessoas 
que já possuem um negó-
cio e querem crescer ou 
até mesmo para aqueles 
que desejam abrir seu 
próprio negócio e buscam 
por mais informações. 
Fonte e outras informa-
ções: (www.unicesumar.
edu.br). 
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Conexão BR Agente Autônomo  de Investimento Ltda.
CNPJ: 08.342.780/0001-60 - 7º RTDPJ: 26.124

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Os Srs. Sócios da Conexão BR Agente Autônomo de Investimento Ltda. , em atendimento aos 
artigos 1.071, 1073, I e 1.152 do Código Civil, ficam convocados pelo sócio-administrador, a se 
reunirem em AGOE, a ser realizada em 07 de maio de 2021, às 9:00 horas, em 1ª convocação, 
a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 1.080-A do Código Civil, através da Plataforma 
Zoom, (Link:https://zoom.us/j/6598785952?pwd=S3FVOC9LQzBNZnhhWEZmMks4dU43dz09), a 
fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: (a) Examinar, discutir e votar as contas 
dos administradores e as demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) Examinar, discutir e votar as destinações do lucro 
resultante do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) Aprovar as distribuições 
de lucros e resultados aos Sócios referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (d) Aprovar o Valuation da Sociedade para o exercício de 2021. São Paulo/SP, 29 de abril 
de 2021. Erich Beletti - Administrador da Conexão BR Agente Autônomo de Investimento Ltda.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000905-34.2021.8.26.0266. Classe - Assunto: Procedi-
mento Comum Cível - Aquisição. Requerente: Silote Sociedade Imobiliaria e Loteadora Ltda.
1ª Vara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1000905-34.2021.8.26.0266. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do
Foro de Itanhaém, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Silote Sociedade Imobiliaria e Loteadora Ltda ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando o deferimento da posse do imóvel Matrícula nº 51.567 - Lote 22, Quadra 15,
da Rua 37 do Jardim Diplomata, em Itanhaém/SP, com emissão de mandado de Averbação para
registro no Cartório de Imóveis , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itanhaem, aos 12 de abril de 2021.

Engepack Embalagens São Paulo S.A.
CNPJ/MF: 59.791.962/0001-59 - NIRE: 35.300.328.108

Certidão de Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de Março de 2021

Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de março do ano de 2021, às 10:00 horas, na Avenida Ba-
rão de Tefé, nº 34, Saúde, Rio de Janeiro, CEP: 20.220-460. Presenças: Presentes os membros do 
Conselho de Administração abaixo assinados, sob a presidência do Sr. André Philippe Mattias Lind-
ner Krepel, secretariado pelo Sr. Lucio José Santos Junior, Diretor Superintendente da Companhia. 
Presentes, também, o Sr. Ivo César dos Santos de Saldanha e o Sr. Rui Flávio Alves Barreto, ambos 
Diretores da Companhia. Ordem do Dia: 1) Apreciação das demonstrações financeiras, do relatório da 
administração e do parecer dos auditores independentes da Companhia, relativos ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020; 2) Destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2020; 
3) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 4) Pagamento de PLR/Gratificação 
aos empregados da Companhia; 5) Reeleição de Diretoria; 6) O que ocorrer. Deliberações: 1) Após 
realizada a apresentação dos documentos elaborados pela Administração, o Conselho analisou o Re-
latório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, juntamente com o 
parecer dos Auditores Independentes, tendo discutido e, ao final, se manifestado favoravelmente e sem 
ressalvas aos documentos, referentes ao exercício social findo em 31.12.2020; 2) Após análise dos 
documentos referidos no item anterior, o Conselho encaminhou à Assembleia Geral de Acionistas a 
proposta constante das Demonstrações Financeiras de 31.12.2020, consistente na aprovação de que 
o lucro líquido apurado pela Companhia no exercício de 2020, no montante total de R$ 34.658.657,27, 
tenha a seguinte destinação: i) o montante de R$ 1.732.932,86 para reserva legal; ii) O valor remanes-
cente, de R$ 32.925.724,41, acrescido da realização de reserva de reavaliação de ativos, no montante 
de R$ 194.449,23, no valor total de R$ 33.120.173,64, à constituição de reserva de incentivo fiscal. 
3) O Conselho autorizou o seu Presidente a convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
para deliberar sobre: a) Exame do Relatório da Administração, bem como das demais Demonstrações 
Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31.12.2020; b) 
Destinação dos resultados da Companhia; c) Fixação da remuneração global anual dos administra-
dores; 4) Ratificado o pagamento de PLR/Gratificação aos empregados da Companhia, no valor total 
de R$ 4.911.000,00; 5) O Conselho reelegeu para compor a Diretoria da Companhia, pelo prazo 
de 3 (três) anos, os senhores Lucio José Santos Junior, brasileiro, casado, economista, inscrito no 
CPF/MF sob nº 847.724.337-91 e portador do RG nº 08.146.034-16 SSP/BA, que exercerá o cargo de 
Diretor Superintendente; Rui Flávio Alves Barreto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
portador do RG n° 04.548.074-57 SSP/BA e CPF n° 576.539.505-82, que exercerá o cargo de Dire-
tor sem designação específica; Ivo César dos Santos de Saldanha, brasileiro, casado, engenheiro 
mecânico, portador do RG nº 02.099.168-18 SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 379.688.585-34, que 
exercerá o cargo de Diretor sem designação específica, todos com endereço profissional à Quadra 
03 do SESFI, CIA Sul, CEP: 43700-000, Simões Filho, BA e André Philippe Mattias Lindner Kre-
pel, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº. 07.637.129-3 SECC/RJ e inscrito no CPF nº 
003.679.127-08 que exercerá o cargo de Diretor sem designação específica, com endereço comercial 
à Praça Pio X, nº 98, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-040. Os Diretores reeleitos 
declaram, para efeito do disposto no art. 37, inciso II, da Lei nº 8.934 de 18/11/94 e de acordo com 
o disposto no parágrafo 1º do artigo 147, da Lei n° 6.404/76, que não estão impedidos de exercer 
o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente certidão que, achada conforme, 
foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente e Conselheiro: Andre Philippe Mattias Lindner 
Krepel; Conselheiros: Diogo Guttman Mariani e Mauro César Silva Cunha; Secretário: Lucio José San-
tos Junior. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro – RJ, 26 de março de 2021. 
Lucio José Santos Junior - Secretário. Registrada na JUCESP sob o n° 173.751/21-0 em 22.04.2021.

 ATIVO 2020 2019
ATIVO CIRCULANTE 274.592,29 283.972,29
Disponibilidades 212.597,69 212.597,69
   Caixa 48.746,72 46.876,13
   Bancos Conta Movimento 15,38 123.229,94
   Aplicações Financeiras 158.623,62 42.491,62
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 67.206,57 71.374,60
   Mensalidades a Receber 0,00 0,00
   Outros Créditos Adto a Funcionários 67.206,57 71.374,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.359.789,30 1.356.393,30
IMOBILIZADO 1.359.789,30 1.356.393,30
   Terrenos 606.924,94 606.924,94
   Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 152.381,94 152.381,94
   Móveis e Utensílios 265.996,19 262.600,19
   Telefones 6.122,42 6.122,42
   Veículos 99.879,51 99.879,51
   Computadores e Periféricos 16.764,53 16.764,53
   Prédios e Benfeitorias 462.845,57 462.845,57
   Biblioteca 0,00 0,00
   Parque Infantil 12.415,70 12.415,70
   (-) Depreciação (263.541,50) (263.541,50)
TOTAL DO ATIVO 1.634.381,59 1.640.365,59

PASSIVO 2020 2019
PASSIVO CIRCULANTE 115.927,01 159.855,90
   Obrigações Sociais e Trabalhistas 47.525,91 91.454,80
   Empréstimos e Financiamentos 68.401,10 68.401,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.518.454,58 1.480.509,69
   Patrimônio Social 996.033,44 996.033,44
   Superávit/Déficit Acumulado 522.421,14 484.476,25
TOTAL DO PASSIVO 1.634.381,59 1.640.365,59

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA 2020 2019
Superávit Líquido do Exercício 37.944,89 57.131,81
Ajustes ao Superávit Líquido
   (+) Depreciação 0,00 0,00
Superavit Líquido Ajustado 37.944,89 57.131,81
Fluxo de Caixa do Ativo e Passivo Operacional
   Variação de adiantamento a funcionários 4.168,03 (69.385,32)
   Variação de Provisões 0,00 0,00
   Variação de obrig. sociais e trabalhistas (43.928,89) 10.372,38
   Variação de empréstimos e financiamentos 0,00 (68.401,10)
Caixa Líquido das Ativ. Operacionais (39.760,86) 9.388,16
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
   Variação do ativo imobilizado (3.396,00) (55.218,27)
Caixa Líquido das Ativ. de Investimento (3.396,00) (55.218,27)
Aumento Líq. ao Caixa e Equiv. de Caixa (5.211,97) 11.301,70
  Caixa e equiv. de caixa no inicio-período 212.597,69 201.295,99
  Caixa e equiv. de caixa no final-período 207.385,72 212.597,69
Variação das disponibilidades de caixa (5.211,97) 11.301,70

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Nossa Senhora da Anunciação é uma sociedade civil de

direito privado sem fins econômicos, que tem por objeto social cri-
ar, congregar, dirigir e manter obras que visem a beneficência, a
promoção humana, a educação, a cultura, a evangelização, o en-
sino e a assistência social.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância

aos Princípios de Contabilidade emanados da Legislação
Societária, Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002, Reso-
lução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19 e em confor-
midade com a Lei 6.404/76 e com as alterações introduzidas pe-
las Leis 11.638/2007, MP 449/08 e Lei 12.101/09, atendendo tam-
bém a NBCT 19.6 sobre Avaliação de Ativos.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre as principais práticas contábeis devemos destacar:
a) APLICAÇÃO FINANCEIRA: Estão contabilizadas pelo valor da

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
C.N.P.J. – 02.969.279/0001-41 - Rua Conselheiro Olegário, 54, Vila Anastácio – São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.— VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2020
2020 2019

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS 1.077.053,56 1.508.955,63
   Receita de serviços de Assist. Social 1.007.268,61 1.430.544,48
    Receita de doações e promoções 69.784,95 78.411,15
CUSTOS GERAIS 0,00 0.00
RESULTADO BRUTO 1.077.053,56 1.508.955,63
DESPESAS GERAIS 1.038.325,81 1.449.683,00
   Despesas com pessoal 827.089,49 1.197.979,16
   Despesas administrativas 211.236,32 251.703,84
   Impostos e Contribuições 0,00 0,00
(-) Custos Aplicados em gratuidade 0,00 0,00
RESULTADO FINANCEIRO LIQ. (782,86) (2.140,82)
   (-) Despesas Financeiras 3.480,18 5.388,78
   (+) Receitas Financeiras 2.697,32 3.247,96
RESULTADO OPERACIONAL 37.944,89 57.131,81
(+/-) Resultado não operacional 0,00 0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 37.944,89 57.131,81

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIO DE 2020.
Patrimônio Obras Patrimônio Reserva Superávit

CONTAS Social Sociais das Irmãs Reavaliações Acumulado TOTAL
Saldo anterior 996.033,44 0,00 0,00 0,00 484.476,25 1.480.509,69
Doações Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 37.944,89 37.944,89
Saldo atual 996.033,44 0,00 0,00 0,00 522.421,14 1.518.454,58

aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropria-
dos até a data do encerramento do balanço.

b) IMOBILIZADO: Estão contabilizados pelo custo de aquisição. Não
foi realizada a correção monetária dos valores que compõem o
Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido, em obediência à Lei
9.249 de 26/12/1995 que revogou a correção monetária das de-
monstrações financeiras, sendo que todos os bens estão sendo
depreciados com a aplicação da taxa correspondente, determina-
da pela legislação vigente.

As receitas originadas pela venda de ativos imobilizados foram clas-
sificas como receitas não operacionais em função de que o resul-
tado obtido foi reaplicado na própria Instituição, sendo utilizado
para manutenção das atividades assistenciais.

EVOLUÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
CONTAS 2019 Acrescimos 2020
Terrenos 606.924,94 0,00 606.924,94
Máquinas Apar e Equip. 152.381,94 0,00 152.381,94
Móveis e utensílios 262.600,19 3.396,00 265.996,19
Telefones 6.122,42 0,00 6.122,42
Veículos 99.879,51 0,00 99.879,51
Computadores e Periféricos 16.764,53 0,00 16.764,53
Prédios e Benfeitorias 462.845,57 0,00 462.845,57
Biblioteca 0,00 0,00 0,00
Parque Infantil 12.415,70 0,00 12.415,70

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ilmos. Srs. Diretores do Instituto Nossa Senhora da Anunciação

Examinamos as Demonstrações Contábeis individuais do INSTI-
TUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, que compreendem o
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e
dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como
o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas
Explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demons-
trações Contábeis - A  Administração do INSTITUTO NOSSA SENHO-
RA DA ANUNCIAÇÃO é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas Demonstrações Contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de be-
neficência e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração das Demonstrações Contábeis li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro. Responsabilidade dos Auditores Independentes - Nossa

NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO
a) RECEITAS: As receitas auferidas pela congregação, encontram-

se registradas a valores originais e de acordo com o regime de
competência.

b) RECEITA DE MENSALIDADES: A contabilização das mensalida-
des seguiu o disposto da Lei 12.101/2009 devidamente regula-
mentado pelo Decreto 7.237, e foram registradas pelos valores
efetivamente recebidos.

c) CUSTOS E DESPESAS: Os custos e as despesas estão
registrados a valores originais, apurados através de notas fiscais
e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais e
referem-se a gastos necessários, para a manutenção das ativida-
des do instituto.

NOTA 05 –APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos captados pela entidade foram aplicados nas suas finali-

dades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social,
demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 06 – APRESENTAÇÃO DO BALANÇO
O Balanço apresentado representa a totalidade das operações reali-

zadas pela entidade.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
Angela Maria Scherer – Presidente

Marilise Aparecida de Andrade Borakouski
Contadora CRC/PR 062147/O-9

responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demons-
trações Contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas nor-
mas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e
que a auditoria seja planejada e executada com o objeto de obter se-
gurança razoável de que as Demonstrações Contábeis estão livres de
distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedi-
mentos selecionados para obtenção de evidências a respeito dos va-
lores e divulgações apresentados nas Demonstrações Contábeis. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, in-
cluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas Demonstra-
ções Contábeis. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os
controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresen-
tação das Demonstrações Contábeis da Entidade, para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avali-

ação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a ava-
liação da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em
conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião - Em nossa
opinião, as Demonstrações Contábeis anteriormente referidas, apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do INSTITUTO NOSSA SENHORA DA
ANUNCIAÇÃO 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, aplicá-
veis às entidades de Beneficência. Outros Assuntos - As Demonstra-
ções Contábeis do INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO,
levantadas em 31.12.2020, foram auditadas por nós e a conclusão
dos exames de auditoria resultou na emissão do nosso Parecer sem
ressalvas. — Ponta Grossa, 18 de março de 2021.

Sidnei Borakouski - CRC/PR 45.177/O-4

Relatório da Administração
Aos
Administradores e Acionista da
PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
São Paulo - SP
A Administração da PPP Habitacional SP Lote 1 S.A., cumprindo as determinações
legais e estatutárias, submete à apreciação da Acionista o Balanço Patrimonial, as
Demonstrações de Resultado e das Mutações do Patrimônio Líquido e a
Demonstração dos Fluxos de Caixa relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020.

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais)

A PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. foi constituída em 26 de janeiro de 2015, com
sede em São Paulo, e tem como objeto social, único e exclusivo, executar o objeto
previsto no Contrato, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio
da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo.
Agradecemos à acionista pela confiança depositada no corpo executivo da empresa,
aos colaboradores pelo empenho e dedicação demonstrados no curso deste ano, ao
nosso seleto cliente pela preferência aos nossos produtos e serviços, aos
fornecedores pela parceria mantida conosco e a todos que participam direta ou
indiretamente dos negócios da empresa.

Consolidado
Notas 31/12/2020 31/12/2019

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa ....................... 2 59.179 54.285
Contas a receber .......................................... 3 19.847 15.713
Estoques .....................................................   45.725 17.000
Impostos a recuperar ...................................   0 20
Despesas antecipadas ................................   7.905 4.270
Créditos diversos ........................................   59.979 37.898
Total do Ativo circulante .......................... 192.635 129.186

Ativo não circulante
Contas a receber .......................................... 3 90.845 95.376
Estoques .....................................................   19.255 -
Créditos diversos ........................................   32.361 1.481
Investimentos ...............................................   - 10.596
Imobilizado ................................................... 4 2.377 2.500
Total do Ativo não circulante ................... 144.838 109.953

Total do Ativo ............................................ 337.473 239.139

PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
C.N.P.J: 21.876.833/0001-90 - NIRE: 3530047562-3

Consolidado
Notas 31/12/2020 31/12/2019

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos ....................   - 14.577
Fornecedores ..............................................   816 1.310
Obrigações trabalhistas e tributárias ........... 5.112 7.403
Imposto de Renda e Contribuição Social ...... 2.410 4.775
Adiantamento de clientes .............................   31.184 62.686
Contas a pagar ...........................................   15.647 -
Total do passivo circulante ...................... 55.169 90.751
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos ....................   150 10.846
Adiantamento de clientes .............................   105.064 -
Obrigações Tributárias ...............................   18.900 20.500
Imposto de Renda e Contribuição Social .....   18.865 14.097
Outras Contas a Pagar ................................   1.075 505
Total do passivo não circulante .............. 144.054 45.948
Patrimônio líquido ..................................... 5
Capital social ..............................................   79.706 61.003
Reserva legal ..............................................   8.559 5.068
Reserva de lucros retidos ...........................   22.979 21.664
   111.244 87.735
Participação de não controladores ..............   27.006 14.705
Total do Patrimônio líquido ..................... 138.250 102.440
Total do passivo e patrimônio líquido .... 337.473 239.139

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

Consolidado
Notas 31/12/2020 31/12/2019

Receita Operacional Líquida ............................. 6 194.556 160.001
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados  (71.245) (70.102)
Lucro bruto .......................................................   123.311 89.899
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas gerais e administrativas ...............  (1.615) (233)
Despesas comerciais ...................................   (1.573) -
Despesas tributárias .....................................   9 (7)
Resultado com equivalência Patrimonial ........  (40) (62)
Outras receitas (despesas) operacionais .....  (1) -

   (3.220) (302)
Resultado financeiro

Despesas financeiras ...................................   (46.879) (29.690)
Receitas financeiras .....................................   3.931 3.738

   (42.948) (25.952)
Lucro antes dos impostos de renda e da

contribuição social ........................................   77.143 63.645
Imposto de renda e contribuição social .........   (7.250) (8.249)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício ................   69.893 55.396
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas:
Não controladores ............................................   89 1.205
Controladores ...................................................   69.804 54.191

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)
Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do período ....................................................... 69.804 54.191
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício
Depreciação e amortização ....................................................... 821 1.401
Resultado de equivalência patrimonial ........................................ 40 62
Baixas do ativo imobilizado ........................................................ 409 4.492
Impostos provisionados e não pagos .......................................... 3.732 36.096
Lucro líquido Ajustado .......................................................... 74.806 96.242
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber ...................................................................... 397 13.800
Estoques .................................................................................. (47.980) (7.477)
Credores diversos .................................................................... (52.941) (38.749)
Despesas antecipadas .............................................................. (3.634) (4.271)
(Aumento) redução dos passivos operacionais
Obrigações trabalhistas e tributárias ......................................... (5.220) (24.814)
Fornecedores ........................................................................... 15.723 877
Adiantamento de clientes ........................................................... 73.562 62.686
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 54.713 98.294
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Acréscimo de investimentos ....................................................... 10.557 (10.658)
Acréscimo do imobilizado .......................................................... (1.108) (5.860)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ...... 9.449 (16.518)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ingresso de empréstimos .......................................................... 150 -
Amortização dos empréstimos ................................................... (25.423) (14.808)
Ingresso de capital ................................................................... 18.704 1.645
Dividendos pagos ..................................................................... - (9.689)
Lucros Distribuídos .................................................................. (65.000) (62.000)
Aumento (redução) de não controladores ................................... 12.301 (12.476)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento ........ (59.268) (97.328)
Aumento (diminuição) saldos de caixa e equivalentes de caixa 4.894 (15.552)
Variação líquida no exercício
Disponibilidades e aplicações financeiras no início do exercício .. 54.285 69.837
Disponibilidades e aplicações financeiras no final do exercício .... 59.179 54.285
Aumento (redução) saldos de caixa e equivalentes de caixa 4.894 (15.552)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais)
1. Políticas contábeis
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem
a Lei das Sociedades por Ações bem como os pronunciamentos, as orientações e as
interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de
valor, exceto, pela valorização de determinados ativos e passivos financeiros, os quais,
quando aplicável, são mensurados pelo valor justo.
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional
da Companhia.
1.1. Principais práticas contábeis - a) Apuração e apropriação do resultado de
incorporação imobiliária - Reconhecimento de receita - As receitas de incorporação
imobiliária são reconhecidas à medida do andamento financeiro, representado pelo
quociente do custo de obra incorrido sobre os custos totais orçados, aplicados sobre os
totais dos contratos firmados. Reconhecimento de custos e despesas - Os custos e
despesas são apurados e reconhecidos em conformidade com o regime contábil de
competência dos exercícios, ou seja, quando mensuráveis e incorridos. b) Caixa e
equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de
atender a compromissos de caixa de curto prazo e para investimentos de longo prazo. A
Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade
imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco
de mudança de valor e resgatável em até 3 meses. c) Contas a receber - O Contas a
Receber refere-se aos créditos a receber de clientes provenientes dos contratos
firmados, sendo o valor do saldo devedor dos contratos atualizados em conformidade com
suas respectivas cláusulas contratuais. Para os créditos decorrentes de contratos
relativos às unidades imobiliárias não concluídas (em construção), são aplicados os
procedimentos descritos na Nota 1.1.a. A parcela da carteira de contas a receber
reconhecida nas demonstrações financeiras de acordo com os procedimentos da Nota
1.1.a. é demonstrada pelo seu valor presente de realização. d) Imobilizado - São
apresentados pelo custo, líquido da depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável, se for o caso. As depreciações são computadas pelo
método linear, levando em consideração as taxas descritas na Nota 4 e reconhecidas no
resultado do período. O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados e
ajustados, se necessário, na data de encerramento do exercício. e) Demais ativos e
passivos circulantes e não circulantes - Um ativo é reconhecido no balanço quando se
trata de recurso controlado pela Companhia decorrente de eventos passados e do qual se
espera que resulte em benefícios econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no
balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. f) Impostos - As alíquotas de impostos e as leis tributárias usadas para
calcular o montante de impostos são aquelas que estão em vigor na data do balanço em
que a Companhia opera e gera receita tributável. A Administração periodicamente avalia
a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e
estabelece provisões quando apropriado.  g) Ajuste a valor presente de ativos e passivos
- Os ativos e passivos monetários de longo prazo, quando existentes, são atualizados
monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor
presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente
registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas
em conjunto. h) Redução ao valor recuperável (impairment) - A Companhia avalia, ao
menos uma vez ao ano, a indicação de fatores que acarretariam a redução ao valor

recuperável dos itens de investimentos, ativo imobilizado e intangível. Para o exercício de
2020 não foram identificados fatores que possam acarretar redução dos valores desses
ativos.
1.2. Julgamentos e estimativas - A preparação das demonstrações financeiras
requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas, no seu
melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim
como os valores de receitas, custos e despesas.
2. Caixa e equivalentes de caixa - A Companhia, seguindo suas políticas de
aplicações de recursos, têm mantido suas aplicações financeiras em investimentos de
baixo risco junto a instituições financeiras de primeira linha no Brasil. Dado o perfil de
liquidez imediata das aplicações, elas são consideradas como equivalentes de caixa.

Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Caixas ............................................................................. 32 31
Bancos ............................................................................. 6.604 999
Aplicações Financeiras .................................................... 52.543 53.256
Total Caixa e Equivalentes a Caixa ................................... 59.179 54.285
3. Contas a receber

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Clientes de incorporação imobiliária ................................. 110.692 111.089
Total de contas a receber .............................................. 110.692 111.089
(-) Parcelas de curto prazo ............................................... 19.847 15.713
(=) Parcelas de longo prazo ............................................. 90.845 95.376
4. Imobilizado

Consolidado
%Tx a.a.
Deprec. 31/12/2020 31/12/2019

Máquinas e equipamentos .............................. 10 1.716 2.078
Veículos .......................................................... 20 143 143
Computadores ................................................. 20 503 178
Estandes de vendas ......................................... 125 -
Direitos de uso ................................................ 1.273 505
Total Imobilizado ............................................. 3.761 2.904
(-) Depreciação acumulada ............................. (1.383) (404)
Total do Imobilizado líquido ............................. 2.377 2.500
A movimentação do imobilizado, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 é
como segue:

31/12/2019 Custos Baixas Depreciações 31/12/2020
Veículos ........................... 14 - - (14) -
Máquinas e equipamentos 1.854 47 (409) (518) 974
Computadores .................. 127 325 - (66) 386
Direitos de uso ................. 505 610 - (223) 892
Estandes de vendas .......... - 125 - - 125
Total ............................... 2.500 1.107 (409) (821) 2.377

5. Patrimônio líquido
5.1. Capital social - Em 31 de dezembro de 2020, o Capital Social, totalmente
subscrito é de R$ 91.954 representado por 91.954.453 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal. Deste montante, em 31 de dezembro de 2020 já se encontra
integralizado o valor de R$ 79.706, restando a integralizar o valor de R$ 12.248.
5.2. Reserva de lucros
5.2.1. Reserva legal - Constituída à alíquota de 5% sobre o lucro do exercício, até
atingir o montante de 20% do capital social ou 30% em conjunto com reserva de capital,
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
5.2.2. Reserva de retenção de lucros - Constituída principalmente para a manutenção
da capacidade de investimentos da Companhia.
5.3. Dividendos mínimos obrigatórios - Aos detentores de ações ordinárias é
assegurado um dividendo mínimo obrigatório de 25%, que é calculado com base no
lucro líquido, ajustado pelas variações patrimoniais das reservas, conforme legislação
societária vigente.

31/12/2020
Lucro líquido do exercício 69.804
Reserva Legal (5%) 3.490
Lucro líquido a distribuir 66.314
Dividendo mínimo obrigatório (25%) conforme art. 37 do Estatuto da PPP 16.579

6. Operações de incorporação imobiliária
6.1  Receita operacional líquida

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Receitas de Imóveis ......................................................... 184.479 153.698
Receita de Serviços Prestados ......................................... 15.651 13.129
Impostos Incidentes sobre vendas (i) ................................ (5.574) (6.826)
Receita Operacional Líquida ......................................... 194.556 160.001

(i) Os impostos incidentes sobre as vendas e serviços são “Programa de Integração
Social” (PIS) e “Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social” (COFINS).

Conselho de Administração
Lucas Mattos - Túlio Mattos - Oswaldo A. M. Junior

Diretoria
Lucas Mattos - Hubert E. de Carvalho - Tárcio J. A. F. Barbosa

Controller
Leigmar M. C. Martins - Contadora - CRC MG 069.270-0

Gerente de Controladoria
Alexsandro P. Cardoso - Contador - CRC MG 095.661/O-5

Capital Social Reserva de Lucros
Reserva Reserva de Lucros Particip. não

Total A integralizar Integralizado Legal lucros retidos acumulados Subtotal   controladores Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 ........... 91.954             (32.595)              59.359  2.359               32.184                      -      93.901               27.181 121.082

Aumento de Capital .................................... -                1.644                1.644 -                         -                      -        1.644             (13.681) (12.037)
Lucro líquido do exercício .......................... -                        -                        - -                         -            54.190      54.190                 1.205 55.395

Destinações:
Constituição da reserva legal ..................... -  -  - 2.709 - (2.709) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios ............... -                        -                        - -                         -                      -               -                        -  -
Realização da reserva de lucros ................   -                        -                        - -                         -           (62.000)    (62.000)                        - (62.000)
Constituição da reserva de lucros ...............     -                        -                        - -             (10.520)            10.520               -                        - -

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 ........... 91.954             (30.951)              61.003 5.068               21.664                      -      87.735               14.705 102.440
Aumento de Capital ....................................  -              18.703              18.703 -                         -                      -      18.703               12.212 30.915
Lucro líquido do exercício ..........................  -                        -                        - -                         -            69.804      69.804                      89 69.893

Destinações:
Constituição da reserva legal .....................    -  -  - 3.491                         -             (3.491)               -                        - -
Dividendos mínimos obrigatórios ...............    -                        -                        -  -                         -                      -               - - -
Realização da reserva de lucros ................ -                        -                        -  -                         -           (64.998)    (64.998)                        - (64.998)
Constituição da reserva de lucros ...............   -                        -                        - -                 1.315             (1.315)               -                        - -

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 ........... 91.954             (12.248)              79.706 8.559               22.979                      -    111.244               27.006 138.250

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

AVISO AOS INVESTIDORES

A OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. inscrita no CNPJ sob o  
nº 36.113.876/0001-91, comunica que os Relatórios Anuais 
deste Agente Fiduciário Relativos ao Exercício Social de 2020, das  
Emissões de Debêntures, CRI, CRA, LF e NP, encontram-se  
à disposição no site: www.oliveiratrust.com.br

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021

3043-4171

www.netjen.com.br

O mundo é das 
empresas de 
tecnologia 

Fábio Freire (*)     

Hoje, a sociedade como um 
todo tem suas vidas pautadas 
em ambientes digitais e uso 
de dados. 

E o mesmo acontece com as 
empresas, que ainda que não 
vendam softwares, com certeza 
possuem em seu DNA a inovação. 
O que significa que com a tecno-
logia tão presente na maioria dos 
core business, toda companhia 
faz parte desse segmento. 

Basta olhar em volta para 
percebermos como a tecnologia 
está presente em nossas vidas 
e como as coisas mudam rapi-
damente com a implementação 
de novas ferramentas digitais. 
E é justamente o mercado o 
responsável por trazer isso até 
o nosso cotidiano. 

Os processos de digitaliza-
ção - que antes engatinhavam 
- tiveram que ganhar fôlego 
e passar a caminhar a largos 
passos nos últimos meses. O 
que torna o mercado muito mais 
competitivo e desafiador para 
as companhias. Por isso, estar 
um passo à frente e buscar unir 
diversas expertises para inves-
tir em ferramentas tecnológicas 
e inovação tem sido o grande 
“pulo do gato” para se manter 
em evidência e se destacar ante 
a concorrência. 

Responsáveis por trazer essa 
inovação, os executivos de 
tecnologia das empresas, por 
exemplo os CIOs, ganham os 
holofotes e a missão de manter 
essa engrenagem funcionando. 
Seja gerenciando uma gran-
de equipe interna, ou com 
parceiros estratégicos, esses 
profissionais passam a entender 
cada vez mais a importância dos 
dados para antever problemas 
e adiantar mudanças, fazendo 
com que a tecnologia do futuro 
seja uma realidade hoje. 

Ao passo que algumas com-
panhias entram nessa corrida, 
outras se colocam como ace-
leradoras desse processo. Ou 
seja, mesmo que o mercado 
se torne mais competitivo, ele 
também abre oportunidades 
para novos negócios. Em es-
pecial para aquelas que entram 
como parte importante do pro-
cesso de apoiar a digitalização 
de outras empresas. 

Mais do que nunca, pensar 
em como acompanhar as 
transformações do mercado 
se torna chave essencial para 
a sobrevivência das empresas 
que, a essa altura, já precisam 
ter em mente que são de tec-
nologia, independente do que 
oferecem ao cliente. 

Estar de olho em inovação e 
como trazê-la para dentro da 
sua realidade deve ser o ponto 
focal de todo os negócios. E a 
sua empresa, já é de tecnologia? 

(*) -  Formado em Administração, 
é CEO da FindUP.
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 30 de abril de 20216

Para isso, as inteligências de Cyber Security e Cyber 
Threat Intelligence aparecem em frentes diferentes 
para entender, identificar e proteger as informações. 

De forma prática o Cyber Threat Intelligence é quem vai 
antecipar e prever as ameaças cibernéticas e entender de 
onde ela pode vir, quem pode trazer essa ameaça, quem 
é o inimigo e de que forma ela vai chegar até a empresa.

E o Cyber Security, após receber essas informações, é 
quem vai de fato proteger o sistema e tentar corrigir o 
problema, para que ele não se torne um risco no futuro.

Thiago Bordini, coordenador e professor da pós em Cyber 
Threat Intelligence no Instituto Daryus de Ensino Superior 
Paulista (IDESP), apresenta as principais diferenças das 
duas áreas: 

- Cyber Security tem como objetivo proteger as informações 
da empresa contra roubo ou danos ao hardware, software 
ou dados eletrônicos, independente do formato em que ele 
se encontra, seja por meio físico, lógico, intelectual e até 
mesmo humano, interrompendo as invasões. Sua função é 
criar táticas de segurança e barreiras que evitem violações 
e que comuniquem a empresa em caso de tentativas.  

Com isso, é importante gerar estratégias de criação de 
sistemas de segurança para ambientes corporativos, das 
quais as técnicas podem variar conforme as características 
das atividades desenvolvidas e dos dados armazenados. 
Algumas condições, devem ser levadas em consideração 
na hora de traçar essa estratégia e gerar um plano de ação 
eficiente, como por exemplo: 

Proteger o armazenamento das informações: Todo 
aparelho que memoriza informações deve ser protegido. 
É preciso instalar ferramentas de segurança em todos os 
smartphones e dispositivos móveis usados por funcioná-
rios. Isso engloba a instalação de software que proteja os 
equipamentos contra malware e que autorize recuperar 
dados em caso de perda, roubo ou dano ao equipamento;  

As ameaças digitais seguem crescendo em ritmo acelerado em todo o mundo e são uma grande preocupação das organizações. 
Em 2019, por exemplo, 7,9 bilhões de dados foram expostos por invasões somente nos primeiros nove meses do ano, 

é o que aponta a pesquisa da Risk Based Security.  

Foto de fauxels no Pexels

Não permitir a instalação de nenhum software des-
conhecido: Verificar o software utilizado nos aparelhos e 
não permitir a instalação de nada que não seja autorizado, 
a fim de diminuir a possibilidade de incidentes por uso de 
programas maliciosos. Uma boa prática é implantar poucos 
privilégios aos usuários e solicitar autenticação de qualquer 
software antes de instalar. 

 
- Cyber Threat Intelligence é a análise da informação 

usada para entender as ameaças que têm, podem ter ou 
tiveram como alvo para proteger as empresas. Esses dados 
são usados para preparar, prevenir e identificar ameaças 
cibernéticas que procuram tirar proveito de recursos va-
liosos, a fim de antecipar tais ataques.  

As informações são coletadas tanto da empresa em si, 
quanto das empresas concorrentes e de pesquisas externas 
encontradas na internet sobre possíveis novas ameaças, 
recebendo as notificações e se mantendo atualizado o 
tempo todo. 

Esse ramo fornece meios para coletar, analisar e classifi-
car todos os dados relacionados a um ataque cibernético, 
o invasor e os procedimentos usados. Por isso, quem for 
nomeado como o responsável para essa atividade, precisa 
criar com as empresas uma rede de proteção contra esses 
ataques, usando diversas fontes de informação para analisar 
os dados e ajudar a prevenir de maneira mais eficaz.  

Sua função é indicar a probabilidade de risco na central 
com base nas atividades realizadas fora e dentro de outras 
empresas, enquanto as medidas tradicionais não concretas 
identifiquem o impacto.

Veja abaixo quatro formas de como colocar em prática o 
Cyber Threat Intelligence:  

Estratégico: Nesse ponto, são usados análises detalhadas 
de tendências e riscos emergentes para criar uma imagem 
geral das possíveis consequências de um ataque cibernético. 
Aqui os especialistas de inteligência explicam quais são 
as possíveis ameaças. De forma simples a pergunta ideal 
nesse caso é “com base em nosso panorama técnico, qual 
é a pior coisa que pode acontecer?”;  

Tático: Descrever os detalhes de forma mais específica 
sobre as condições estratégicas, as técnicas e os procedi-
mentos das ameaças. Ajudar a entender como sua rede 
pode ser atacada com base nos métodos mais recentes que 
os invasores usam para atingir seus objetivos, procurando 
evidências em endereços de IP, URLs e registros do sistema;  

Técnico: Focar nas pistas técnicas que indicam uma 
ameaça de segurança cibernética, como as linhas de as-
sunto de e-mails de phishing ou URLs fraudulentos. Nesse 
caso, traz uma ideia do que procurar, tornando-o útil para 
analisar ataques de engenharia social; 

 
Operacional: Por fim, os profissionais ajudam os defen-

sores de TI e Cyber Security a compreender a natureza 
de ataques cibernéticos específicos, detalhando fatores 
relevantes como a natureza, a intenção, a oportunidade e 
a sofisticação da ameaça.

Tanto o Cyber Security, quanto o Cyber Threat Intelligen-
ce, são áreas importantes e consideradas essenciais para a 
proteção dos dados que são processados, armazenados e 
transportados nos sistemas interligados das empresas. A 
segurança no espaço virtual é essencial para os negócios no 
que diz respeito ao bloqueio das ameaças digitais. - Fonte 
e mais informações: (www.daryus.com.br).

Atualizar softwares e equipamentos de rede: Esses 
itens devem ser sempre atualizados, realizando as confi-
gurações necessárias de segurança em cada um deles. As 
organizações devem prestar atenção, principalmente, às 
redes sem fio, utilizando controles de reconhecimento dos 
usuários e protocolos de segurança restritos;  

Fo
to

 d
e 

Ti
m

a 
M

iro
sh

ni
ch

en
ko

 n
o 

Pe
xe

ls
Fr

ee
pi

k

CybEr SECuriTy X CybEr ThrEAT 
iNTElligENCE: ENTENdA A difErENçA

PrOTEgEr AS iNfOrMAçõES



www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 30 de abril de 2021 7

Balanços Patrimoniais - (Em Reais)

Coati Participações S/ACoati Participações S/ACoati Participações S/ACoati Participações S/ACoati Participações S/A
CNPJ 03.080.803/0001-91

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/20, compostas do Balanço Patrimonial, da Demons-
tração do Resultado Economico, da Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido e da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Permanecemos à disposição de V.Sas., para qualquer esclarescimentos necessários.

Passivo              2019              2020
Circulante 18.418,02 18.418,02
Contas a Pagar ....................................... 4.658,02 4.658,02
Adiantamento .......................................... 13.760,00 13.760,00
Obrigações Tributárias ............................ 0,00 0,00
Exigível a Longo Prazo ......................... 325.694,17 325.694,17
Adiantamento para Futuro Aumento Capital 325.694,17 325.694,17
Patrimônio Líquido ................................ 15.707.247,89 19.832.891,49
Capital Social .......................................... 12.813.303,00 12.813.303,00
Lucros Acumulados ................................ 2.893.944,89 7.019.588,49
Total do Passivo ..................................... 16.051.360,08 20.177.003,68

 Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos  (Em Reais)
            2019              2020

Origens do Recursos 1.909.588,65 4.125.643,60
Lucro/Prejuízo do Exercício ....................... 1.909.588,65 4.125.643,60
Depreciações .............................................. 0,00 0,00
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo 0,00 0,00
Diminuição do Ativo Realizavel a Longo Prazo 0,00 0,00

Aplicações dos Recursos ............................. 0,00 0,00
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00
Aquisições do Imobilizado .......................... 0,00 0,00

Variação do Capital Circulante Líquido ......... 1.909.588,65 4.125.643,60
(+) Origens dos Recursos
  (-) Aplicações dos Recursos ...................... 1.909.588,65 4.125.643,60

   Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido
Descrição          Inicial            Final Variações
( + ) Ativo Circulante .................... 1.352.800,00 1.352.800,00 0,00
( - ) Passivo Circulante ................ 18.418,02 18.418,02 0,00
( = ) Capital Circulante Líquido CCL 1.334.381,98 1.334.381,98 0,00

Diretoria:

• Rui Belusci   •   Ingeborg Christine Boehm
 Lauro Matsuo Sakuraba - Contador - CRC-1SP098679/O2

Ativo              2019              2020
Circulante ....................................... 1.352.800,00 1.352.800,00
Caixa e Bancos .............................. 0,00 0,00
Adiantamento Despesas ................ 20.000,00 20.000,00
Outras Contas a Receber .............. 1.332.800,00 1.332.800,00

Realizável a Longo Prazo .............. 28.769,80 28.769,80
Adiantamento coligadas ................. 28.769,80 28.769,80

Permanente ..................................... 14.669.790,28 18.795.433,88
Investimentos ................................ 14.474.790,28 18.600.433,88
Bens .............................................. 256.714,00 256.714,00
( - ) Depreciações Acumuladas ...... (61.714,00) (61.714,00)

Total do Ativo .................................. 16.051.360,08 20.177.003,68
Demonstrações das Mutações do Patrimonio Líquido para

os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2020
Capital Lucro/Prejuizos Total Patrimonio

          Social      Acumulados             Líquido
Saldos em 31/12/2018 12.813.303,00 984.356,24 13.797.659,25
Lucro no Exercício ...... 0,00 1.909.588,65 1.909.588,65
Saldos em 31/12/2019 12.813.303,00 2.893.944,89 15.707.247,89
Lucro no Exercício ...... 0,00 4.125.643,60 4.125.643,60
Saldos em 31/12/2020 12.813.303,00 7.019.588,49 19.832.891,49

 Demonstração do Resultado Econômico do Exercício (Em Reais)
Resultado Operacional ...................            2019             2020
Despesas Gerais ........................... 0,00 0,00
Honorários Profissionais ................ 0,00 0,00
Impostos e Taxas .......................... 0,00 0,00
Despesas Financeiras .................... 0,00 0,00
Outras Despesas ........................... 0,00 0,00

Resultado Operacional .................... 0,00 0,00
Equivalencia Patrimonial .................. 1.909.588,65 4.125.643,60
Resultado Líquido ............................ 1.909.588,65 4.125.643,60

Alexandria Incorporadora Ltda.
CNPJ 09.280.707/0001-73 - NIRE 35.222.021.241
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas

Em 30/3/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 22.114.750,00 para R$ 20.114.750,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

Vermonth Incorporadora Ltda.
CNPJ/ME 09.061.512/0001-32 - NIRE 35.221.734.766

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 30/3/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 33.147.440,00 para R$ 29.147.440,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 
após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto 
a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cin-
co) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. 
Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: 
A. C. N. D. DA S. 21488016860. CNPJ: **.*32.344/0001-**, Contrato: 4500035473; Empresa: A. K. S. DA S. 
45192249856, CNPJ: **.*22.879/0001-**, Contrato: 4500023170; Empresa: A. G. DE B. 29228376880, CNPJ: 
**.*29.291/0001-**, Contrato: 4500040624; Empresa: H. L. B. 27953749866, CNPJ: **.*58.946/0001-**, Contra-
to: 4500022481; Empresa: C. R. C. A. R. LTDA, CNPJ: **.*45.875/0001-**, Contrato: 4500040300; Empresa: 
R. S. DE S. 32397043823, CNPJ: **.*61.339/0001-**, Contrato: 4500034954; Empresa: L. G. G. B. H., CNPJ: 
**.*27.401/0001-**, Contrato: 4500035197; Empresa: C A B F. EIRELI, CNPJ: **.*03.559/0001-**, Contrato: 
4500040866, Empresa: C. DA S. C. 03642336302, CNPJ: **.*32.561/0001-**, Contrato: 4500043338; Empre-
sa: C. A. DA S. 43917422840, CNPJ: **.*91.195/0001-**, Contrato: 4500025742; Empresa: J. A. P. B., CNPJ: 
**.*40.926/0001-**, Contrato: 4500037896; Empresa: D. L. LTDA, CNPJ: **.*15.811/0001-**, Contrato: 4500025176.

A Serasa Experian lança 
o Monitore Clientes, uma 
solução gratuita que permite 
às PMEs monitorar até 100 
clientes e fornecedores, rece-
bendo alertas em tempo real 
toda vez que qualquer destes 
CNPJ sofrerem alterações, 
proporcionando a possibili-
dade de adotar ações mais 
rápidas na hora de gerir os 
riscos dos acordos comerciais 
e mais segurança na tomada 
de decisão. 

Além disso, o Monitore foi 
desenvolvido com uma dinâ-
mica inteligente que mostra 
automaticamente como está a 
distribuição do risco da cartei-
ra, indicando se a chance de 
sofrer prejuízos com inadim-
plência é baixa, média, alta 
ou altíssima, de acordo com 
o score de crédito de cada 
empresa monitorada.

“Saber o que acontece 
com o seu cliente e os seus 
fornecedores não só traz 
insumos importantes para 
fazer a gestão financeira do 
negócio, como também ajuda 
a melhorar o relacionamento 
com eles. Saber que houve 
uma alteração no CNPJ abre 
uma oportunidade para se 
aproximar, mudar a forma 
como se comunica e rever as 
estratégias para uma gestão 
financeira mais saudável. 

A Serasa Experian acredi-
ta no impacto positivo que 
isso traz para o mercado das 
PMEs e lança uma plataforma 
ainda mais eficiente para os 
empresários”, diz o vice-pre-
sidente de Pequenas e Médias 
Empresas e Identidade Digital 
da Serasa Experian, Cleber 
Genero. O lançamento vai ao 
encontro de uma necessidade 
dos empreendedores identi-
ficada por uma pesquisa da 
Serasa Experian realizada no 
fim do ano passado. 

Ao serem questionados 

 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos resultados dos exercicios em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)
Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercicios

 em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
 de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais) - Método indiretoAtivo           2020           2019

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa  163.398   79.248 
Títulos e valores mobiliários  603.311   562.752 
Contas a receber  32.463.457   29.326.768 
Estoques  17.305.088   41.172.671 
Impostos a recuperar  13.429.728   20.113.698 
Demais contas a receber  2.029.298   2.633.882 
Total do ativo circulante  65.994.280   93.889.019 
Ativo não circulante  
Impostos a recuperar  11.140   - 
Reinvestimento (ADENE)  -   3.355.024 
Depósitos judiciais  829.672   757.490 
Imposto de Renda e 
Contribuição Social diferidos  4.459.526   505.242 
Demais contas a receber  10.013   22.367 
Investimentos  15.390   15.390 
Imobilizado líquido  207.274.434   208.425.759 
Intangível líquido  6.788.832   10.714.342 
Total do ativo não circulante  219.389.007   223.795.614 
Total do ativo  285.383.287   317.684.633 

Resultado bruto             2020             2019
Receita operacional líquida  331.474.364   488.004.152 
Custo dos serviços prestados 
e vendas de mercadorias  (329.618.291)  (459.625.227)
Lucro bruto  1.856.073   28.378.925 
Receitas (Despesas) operacionais  
Administrativas e gerais  (12.583.267)  (13.216.060)
Comerciais  (3.397.076)  (3.444.614)
Outras receitas operacionais  961.004   1.728.628 
   (15.019.339)  (14.932.046)
Resultado operacional  (13.163.266)  13.446.879 
Resultado financeiro  
Receitas financeiras  1.868.288   1.327.811 

Despesas financeiras  (2.006.053)  (2.741.028)
   (137.765)  (1.413.217)
Resultado antes 
dos impostos sobre o lucro  (13.301.031)  12.033.662 
Imposto de renda e Contribuição social  
Imposto de Renda e Contribuição Social - corrente  -   (1.853.287)
Imposto de Renda 
e Contribuição Social - diferido  4.330.076   (1.042.534)
   4.330.076   (2.895.821)
Resultado líquido do exercício  (8.970.955)  9.137.841 
Resultado por ação (em reais R$)  
Quantidade de ações no exercício  1.222.703   1.222.703 
Resultados básico e diluido por ação  (7,34)  7,47 

Resultado líquido do exercício           2020            2019
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício  (8.970.955)  9.137.841 
Ajuste de avaliação patrimonial  (729.478)  (750.599)
Total do resultado abrangente do exercício  (9.700.433)  8.387.242 

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, estão 

a disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia.

            2020            2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do IRPJ e da CSLL  (13.301.031)  12.033.662 
Ajustes para conciliar o resultado 
antes dos impostos sobre o lucro
Depreciações e amortizações  4.249.460   4.506.151 
Arrendamento mercantil  4.270.756   4.852.825 
Resultado líquido de ativo imobilizado alienado  2.184   430.524 
Encargos financeiros sobre financiamentos  330.555   292.589 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (70.395)  (127.560)
Provisão (reversão) para contingências  51.570   (211.100)
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos  
Contas a receber  (3.066.294)  (251.397)
Estoques  23.867.583   (12.503.044)
Impostos a recuperar  6.672.830   (14.848.178)
Demais contas a receber  3.971.962   578.357 
Depósitos judiciais  (72.182)  289.066 
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos  
Fornecedores  (16.236.998)  15.362.328 
Obrigações trabalhistas e tributárias  (957.871)  1.025.391 
Demais contas a pagar  (5.229.572)  11.235.164 
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos  -   (1.853.287)
Caixa líquido gerado 
pelas atividades operacionais  4.482.557   20.811.491 
Fluxo de caixa das atividades de investimento  
Aquisições de ativo imobilizado e intangível  (3.445.565)  (18.084.298)
Caixa líquido aplicados nas 
atividades de investimento  (3.445.565)  (18.084.298)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento  
Captação de empréstimos e financiamentos  4.000.000  
Amortização de empréstimos  (3.684.540)  (2.410.103)
Com acionistas  
Incentivo fiscal IRPJ-Sudene  1.275.074   368.669 
Distribuição de lucros pagos  (2.502.817)  (1.242.671)
Caixa líquido utilizado nas 
atividades de financiamentos  (912.283)  (3.284.105)
Aumento (Redução) de caixa 
e equivalentes de caixa  124.709   (556.912)
No início do exercício  642.000   1.198.912 
No final do exercício  766.709   642.000 
Aumento (Redução) de caixa 
e equivalentes de caixa  124.709   (556.912)

Passivo e patrimônio líquido             2020            2019
Passivo circulante  
Empréstimos e financiamentos  3.134.798   1.690.233 
Fornecedores  41.328.415   57.565.413 
Obrigações trabalhistas e tributárias  8.162.980   9.120.851 
Dividendos a pagar  512.670   836.331 
Demais contas a pagar  813.215   706.172 
Arrendamento mercantil  4.020.132   4.292.450 
Total do passivo circulante  57.972.210   74.211.450 
Passivo não circulante  
Empréstimos e financiamentos  1.740.172   2.538.722 
Imposto de Renda e CSLL diferidos  37.073.664   37.449.456 
Provisão para contingências  703.142   651.572 
Reinvestimento (ADENE)  -   1.433.811 
Arrendamento mercantil  2.970.437   6.600.923 
Total do passivo não circulante  42.487.415   48.674.484 
Patrimônio líquido  
Capital social  117.000.000   115.000.000 
Ajuste de avaliação patrimonial  71.966.525   72.696.003 
Reserva de luros  -   1.572.434 
Lucro/Prejuizo acumulado  (4.042.863)  5.530.262 
Total do patrimônio líquido  184.923.662   194.798.699 
Total do passivo e patrimônio líquido  285.383.287   317.684.633 

FERROLENE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
C.N.P.J. (MF) sob nº 61.881.017/0001-90

Relatório da Administração

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)
  Ajuste de         Reservas de lucros   (Prejuízo)  
  Avaliação  Incentivos  Lucros  Patrimônio
   Capital social   Patrimonial      legal       Fiscais   acumulado         Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018       115.000.000   73.446.602                -                -   (1.075.411)  187.371.191 
Incentivo Fiscal IRPJ - Sudene  -   -   -   -   368.669   368.669 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial  -   (750.599)  -   -   750.599   - 
Lucro do exercício  -   -   -   -   9.137.841   9.137.841 
Reserva legal  -   -   437.684   -   (437.684)  - 
Incentivo Fiscal IRPJ - Sudene  -   -   -   1.134.750   (1.134.750)  - 
Distribuição de lucros aprovados pela Diretoria  -   -   -   -   (2.079.002)  (2.079.002)
Absorção de reserva de lucros com prejuízo acumulado                          -       -               -        -                     -                     -
Saldos em 31 de dezembro de 2019       115.000.000    72.696.003   437.684     1.134.750      5.530.262   194.798.699 
Aumento de Capital  2.000.000   -   -   (1.275.074)  (724.926)  - 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial  -   (729.478)  -   -   729.478   - 
Prejuízo do exercício  -   -   -   -   (8.970.955)  (8.970.955)
Incentivo Fiscal IRPJ - Reinvestimento-Sudene  -   -   -   1.275.074   -   1.275.074 
Dividendos Complementares  -   -   -   -   (2.179.156)  (2.179.156)
Absorção de reserva de lucros com prejuízo acumulado                          -                    -   (437.684)  (1.134.750)    1.572.434                     - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  117.000.000   71.966.525   -   -   (4.042.863)  184.923.662 

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.S.as, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019. 

Diretoria
João Luciano Granado - Diretor Presidente

Darci Payão Rodrigues Filho - Diretor Vice-Presidente
Contador

Júlio da Rocha Ribeiro - CRC 1.SP152.060/O-2

Novênio Pavan Participações S/A
CNPJ/MF nº 03.483.357/0001-66

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Balanços patrimoniais da Controladora (individual) e Consolidado em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos resultados dos exercícios da Controladora (individual) e Consolidado 
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercícios da Controladora (individual) e Consolidado
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido da Controladora (individual) e Consolidado em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, estão a disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia.

Conselho de Administração
Enide Pavan - Presidente

Elizabeth Pavan - Conselheira
Emerson Roberto Pavan Rodriguez - Conselheiro

Diretoria
Elizabeth Pavan - Diretora Presidente

João Luciano Granado - Diretor Superintendente
Thiago Pavan Barcia Fonseca - Diretor sem Designação

Contador

Júlio da Rocha Ribeiro - Contador
CRC 1.SP152.060/O-2

Demonstrações dos fluxos de caixa da Controladora (individual) e Consolidado
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

Ativo Controladora Consolidado
Ativo circulante 2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa  2.945   2.827   207.106   101.930 
Títulos e valores mobiliários  -   -   5.254.660   2.927.451 
Contas a receber  -   -   44.089.622   38.326.276 
Estoques  -   -   17.917.954   41.198.234 
Impostos a recuperar  -   -   13.429.727   20.234.595 
Dividendos a receber  1.237.783   1.330.635   -   - 
Outros ativos circulantes  20.687   20.687   2.544.829   3.548.614 
Total do ativo circulante  1.261.415   1.354.149   83.443.898   106.337.100 
Ativo não circulante    
Impostos a recuperar  -   -   11.140   - 
Reinvestimento (ADENE)  -   -   -   3.355.024 
Dividendos antecipados  3.161.277   558.523   3.161.275   558.523 
Depósitos judiciais  114.280   114.280   1.671.764   1.521.104 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  8.821   -   4.769.789   1.182.629 
Demais contas a receber  -   -   278.320   127.560 
Investimentos  157.596.875   162.652.895   15.417   15.417 
Imobilizado líquido  -   -   227.753.850   229.793.920 
Intangível líquido  -   -   12.987.969   21.717.171 
Total do ativo não circulante  160.881.253   163.325.698   250.649.524   258.271.348 
Total do ativo  162.142.667   164.679.846   334.093.421   364.608.447 

 Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019 2020 2019
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos  -   -   4.378.408   2.663.956 
Fornecedores  -   -   42.609.389   57.744.095 
Obrigações trabalhistas e tributárias  57   404   10.602.273   11.198.108 
Demais contas a pagar  -   -   819.832   716.290 
Dividendos a pagar  -   -   438.753   436.948 
Arrendamento mercantil  -   -   6.758.479   7.396.938 
Total do passivo circulante  57   404   65.607.134   80.156.335 
Passivo não circulante    
Empréstimos e financiamentos  -   -   1.857.011   3.334.171 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  -   -   37.344.637   37.728.620 
Reinvestimento (ADENE)  -   -   -   1.433.811 
Provisão para contingências  -   -   1.114.862   994.672 
Arrendamento mercantil  -   -   6.594.628   14.803.118 
Total do passivo não circulante  -   -   46.911.138   58.294.392 
Patrimônio líquido    
Capital social   114.000.000   114.000.000   114.000.000   114.000.000 
Ajuste de avaliação patrimonial  52.372.503   52.911.294   52.372.503   52.911.294 
Prejuízos acumulados  (4.229.893)  (2.231.852)  (4.229.893)  (2.231.852)
Patrimônio líquido da Controladora  162.142.610   164.679.442   162.142.610   164.679.442 
(+/-) Participação de não controladores  -   -   59.432.540   61.478.279 
Total do patrimônio líquido  162.142.610   164.679.442   221.575.150   226.157.721 
Total do passivo e patrimônio líquido  162.142.667   164.679.846   334.093.421   364.608.447

 Controladora Consolidado
Resultado bruto 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida  -   -   373.586.691   532.985.818 
Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas  -   -   (363.093.354)  (497.284.272)
Lucro bruto  -   -   10.493.337   35.701.546 
Receitas (Despesas) operacionais    
Administrativas e gerais  (26.062)  (26.417)  (14.254.655)  (15.138.672)
Comerciais  -   -   (3.397.076)  (3.444.614)
Outras receitas operacionais  -   -   1.001.764   1.760.232 
  (26.062)  (26.417)  (16.649.967)  (16.823.054)
Resultado de equivalência patrimonial  (3.411.534)  9.501.510   -   - 
Resultado operacional  (3.437.596)  9.475.093   (6.156.630)  18.878.492 
Resultado financeiro    
Despesas financeiras  (1)  (980)  (2.940.522)  (3.754.305)
Receitas financeiras  119   38.019   1.905.225   1.433.484 
  118   37.039   (1.035.297)  (2.320.821)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro  (3.437.478)  9.512.132   (7.191.927)  16.557.671 
IRPJ e CSLL - correntes  -   (237.572)  (1.669.003)  (3.151.485)
IRPJ e CSLL - diferidos  8.821   257.888   3.971.143   (361.230)
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício  (3.428.657)  9.532.448   (4.889.787)  13.044.956 
Atribuível aos:    
Acionistas controladores    (3.428.657)  9.532.448 
Acionistas não controladores    (1.461.130)  3.512.508 
    (4.889.787)  13.044.956 
Resultado por ação (em reais R$)    
Quantidade de ações  1.121.113   1.121.113   
Lucro líquido básico e diluído por ação  (3,06)  8,50   

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Resultado líquido do exercício  (3.428.657)  9.532.448   (4.889.787)  13.044.956 
Outros resultados abrangentes    
Ajuste de avaliação 
patrimonial em controladas  (538.791)  (571.180)  (538.791)  (571.180)
Total do resultado abrangente do exercício  (3.967.448)  8.961.268   (5.428.578)  12.473.776 
Total do resultado abrangente 
do exercício atribuível a:    
Acionistas da Companhia  (3.967.448)  8.961.268   (3.967.448)  8.961.268 
Não controladores  -   -   (1.461.130)  3.512.508

 Capital Ajuste de Reserva Prejuízo  Participação de não
 social avaliação patrimonial legal acumulado Total controladores Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2018  114.000.000   53.482.474   -   (2.737.033)  164.745.441   58.755.906   223.501.347 
Baixa de Incentivos Fiscal sobre Imposto de Renda na Controlada  -   -   -    266.276   266.276   -     266.276 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas  -   (571.180)  -   571.180   -   -     - 
Lucro líquido do exercício  -   -   -     9.532.448   9.532.448   3.512.508   13.044.956 
Reserva legal  -   -   505.181    (505.181)  -   -   - 
Distribuição de lucros  -   -   -    (9.864.722)  (9.864.722)  (790.135)  (10.654.857)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado  -   -   (505.181)   505.181   -   -     - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  114.000.000   52.911.294   -    (2.231.852)  164.679.442   61.478.279   226.157.721 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas  -   (538.791)  -    538.791   -   -     - 
Prejuízo líquido do exercício  -   -   -    (3.428.657)  (3.428.657)  (1.461.131)  (4.889.788)
Incorporação da Reserva de Redução e Incentivo Fiscal-Sudene na Controlada  -   -   -     891.826   891.826   -     891.826 
Distribuição de lucros aprovados pela AGO  -   -   -     -   -   (584.608)  (584.608)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado  -   -   -    -   -   -     - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  114.000.000   52.372.503   -     (4.229.893)  162.142.610   59.432.540   221.575.150 

 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2020 2019 2020 2019
Resultado antes do IRPJ e CSLL  (3.437.478)  9.512.132   (7.191.927)  16.557.671 
Ajustes para conciliar o resultado antes dos impostos sobre o lucro    
 Depreciações e amortizações  -   -   5.645.171   5.564.830 
 Arrendamento mercantil  -   -   7.216.325   8.112.268 
 Participação de não controladores   -   -   (584.608)  (790.135)
 Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa  -   -   (76.855)  (84.626)
 Resultado líquido de ativo imobilizado alienado  -   -   26.304   515.047 
 Encargos financeiros sobre financiamentos  -   -   458.181   436.977 
 Provisão (Reversão) para contingências  -   -   120.190   (235.400)
 Resultado de equivalência patrimonial  3.411.534   (9.501.510)  -   - 
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos     
Contas a receber  -   -   (5.686.491)  767.253 
 Estoques  -   -   23.280.279   (12.389.851)
 Impostos a recuperar  -   -   6.672.830   (14.962.841)
 Demais contas a receber  -   2.174.885   4.208.050   2.422.384 
 Depósitos judiciais  -   (4.638)  (150.659)  656.370 
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos     
 Fornecedores  -   -   (15.134.706)  14.333.926 
 Obrigações trabalhistas e tributárias  (347)  (1.687)  (595.489)  1.141.394 
 Demais contas a pagar  -   -   (1.330.269)  731.602 
 Arrendamento mercantil  -   -   (8.846.948)  22.200.056 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais  (26.291)  2.179.182   8.029.378   44.976.925 
 Imposto de renda e contribuição social pagos  -   (241.419)  (1.548.106)  (3.155.332)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais  (26.291)  1.937.763   6.481.272   41.821.593 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos     
Aquisições de ativo imobilizado e intangível  -   -   (2.117.073)  (35.554.600)
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento  -   -   (2.117.073)  (35.554.600)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    
Com terceiros     
Captação de empréstimos e financiamentos  -   -   4.565.000   (292.589)
 Amortização de empréstimos e financiamentos  -   -   (4.785.889)  (3.640.066)
 Dividendos recebidos  2.629.160   1.228.931   -   - 
Com acionistas     
Incentivo fiscal IRPJ-Sudene na Controlada  -   -   891.826   266.276 
 Devolução de (Dividendos antecipados)  (2.602.751)  6.598.169   (2.602.751)  6.598.169 
 Distribuições de lucros pagos  -   (9.864.722)  -   (9.864.722)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos  26.409   (2.037.622)  (1.931.814)  (6.932.932)
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 118   (99.859)  2.432.385   (665.939)
 No início do exercício  2.827   102.686   3.029.381   3.695.320 
 No final do exercício  2.945   2.827   5.461.766   3.029.381 
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  118   (99.859)  2.432.385   (665.939)

Transnovag Transportes S/A
CNPJ/MF nº 55.890.016/0001-09 

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.S.as, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Reais)
   Reservas 
 Capital Ajuste de Reserva (Prejuízo)/lucro Patrimônio
 social avaliação patrimonial legal líquido acumulado Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018  28.150.000   580.734   -     (2.019.720)  26.711.014 
Dividendos complementares  -     -     -     (323.465)  (323.465)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial  -   (38.808)  -   38.808   - 
Lucro líquido do exercício  -   -   -   3.876.177   3.876.177 
Destinações  -   -   -   -   - 
Reserva legal  -   -   195.749   (195.749)  - 
Dividendo mínimo obrigatório  -   -   -   (929.809)  (929.809)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado  -   -   -     -     -   
Saldos em 31 de dezembro de 2019  28.150.000   541.926   195.749   446.242   29.333.917 
Dividendos complementares aprovados em AGO  -   -   -     (349.329)  (349.329)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial  -   (15.919)  -     15.919   -   
Lucro líquido do exercício  -   -   -     4.098.290   4.098.290 
Destinações     
Reserva legal  -   -   205.710   (205.710)  - 
Dividendo mínimo obrigatório  -   -   -     (977.125)  (977.125)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  28.150.000   526.007   401.459   3.028.287   32.105.753 

Ativo 2020 2019
Ativo circulante  
Caixa e equivalentes de caixa  40.762   19.855 
Títulos e valores mobiliários  4.651.350   2.364.699 
Contas a receber  12.500.981   10.296.088 
Estoques  612.866   25.562 
Impostos a recuperar  -     120.897 
Outros ativos circulantes  494.843   894.045 
Total do ativo circulante  18.300.802   13.721.146 
Ativo não circulante 
Depósitos judiciais  727.811   649.334 
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos  301.443   677.388 
Outros ativos não circulantes  268.307   105.193 
Investimentos  28   28 
Imobilizado líquido  20.479.416   21.368.161 
Intangível líquido  6.199.137   11.002.828 
Total do ativo não circulante  27.976.142   33.802.932 
Total do ativo  46.276.944   47.524.078

Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019
Passivo circulante  
Empréstimos e financiamentos  1.243.610   973.723 
Fornecedores  2.155.791   1.475.262 
Obrigações trabalhistas e tributárias  2.439.235   2.076.853 
Adiantamentos de clientes  6.618   10.118 
Dividentos a pagar  1.163.867   929.809 
Arrendamento mercantil  2.738.347   3.104.488 
Total do passivo circulante  9.747.468   8.570.253 
Não circulante  
Empréstimos e financiamentos  116.839   795.449 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  270.973   279.164 
Provisão para contingências  411.720   343.100 
Arrendamento mercantil  3.624.191   8.202.195 
Total do passivo não circulante  4.423.723   9.619.908 
Patrimônio líquido  
Capital social  28.150.000   28.150.000 
Ajuste de avaliação patrimonial  526.007   541.926 
Reserva de lucros  401.459   195.749 
Lucros acumulados  3.028.287   446.242 
Total do patrimônio líquido  32.105.753   29.333.917 
Total do passivo e patrimônio líquido  46.276.944   47.524.078 

Resultado bruto 2020 2019
Receita operacional líquida  50.527.923   58.361.416 
Custo dos serviços prestados  (41.890.659) (51.038.795)
Lucro bruto  8.637.264   7.322.621 
Receitas (despesas) operacionais  
Administrativas, comerciais e gerais  (1.645.326)  (1.896.196)
Outras receitas (despesas) operacionais  40.760   31.604 
  (1.604.566)  (1.864.592)
Resultado antes das receitas 
e (despesas) financeiras  7.032.698   5.458.029 
Resultado Financeiro  
Despesas financeiras  (934.468)  (1.012.297)

Demonstrações dos resultados dos exercicios em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

 2020 2019
Lucro líquido do exercício  4.098.290   3.876.177 
Ajuste de avaliação patrimonial  (15.919)  (38.808)
Total do resultado abrangente do exercício  4.082.371   3.837.369 

Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercicios
 em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

Diretoria 
João Luciano Granado - Diretor Presidente

Darci Payão Rodrigues Filho - Diretor Vice-Presidente
Júlio da Rocha Ribeiro - Contador - CRC 1SP 152.060/O-2

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, estão a disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Resultado antes dos impostos sobre o lucro  6.135.047   4.513.386 
Ajustes para conciliar o resultado 
antes dos impostos sobre o lucro
Depreciações e amortizações  1.395.711   1.058.679 
Resultado liquido de ativo imobilizado alienado  24.120   84.523 
Arrendamento mercantil  2.945.569   3.259.443 
Encargos financeiros sobre financiamentos  127.626   144.388 
Provisão para contingências  68.620   (24.300)
Provisão para créditos de liquidação dúvidosa  (6.460)  42.934 
Decréscimo (acréscimo) em ativos  
Contas a receber de clientes  (2.198.433)  (277.930)
Estoques  (587.304)  113.194 
Depósitos judiciais  (78.477)  371.942 
Outros ativos circulantes  236.088   (330.856)
(Decréscimo) acréscimo em passivos  
Fornecedores  680.529   268.176 
Obrigações trabalhistas e tributárias  362.382   117.689 
Adiantamentos de clientes  (3.500)  (7.378)
Arrendamento mercantil  (4.944.145)  11.306.683 
Caixa líquido gerado 
pelas atividades operacionais  4.157.373   20.640.573 
Imposto de Renda e 
Contribuição Social pagos  (1.548.106)  (1.175.289)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades operacionais  2.609.267   19.465.284 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
Aquisição de ativo imobilizado  1.327.036  (17.470.300)
Caixa líquido aplicado nas gerado 
pelas atividades de investimentos  1.327.036   (17.470.300)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  
Com terceiros  
Captação de empréstimos e financiamentos  565.000   - 
Amortização de financiamentos  (1.101.349)  (1.522.552)
Com acionistas  
Distribuições de lucros pagos  (1.092.396)  (481.600)
Caixa líquido utilizado pelas 
atividades de financiamentos  (1.628.745)  (2.004.152)
Aumento (Redução) de caixa 
e equivalentes de caixa  2.307.558   (9.168)
No início do exercício  2.384.554   2.393.722 
No final do exercício  4.692.112   2.384.554 
Aumento (Redução) de caixa e 
equivalentes de caixa  2.307.558   (9.168)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2020 
e de 2019 (Valores expressos em Reais) Método Indireto

Receitas financeiras  36.817   67.654 
  (897.651)  (944.643)
Resultado antes dos 
impostos sobre o lucro  6.135.047   4.513.386 
Imposto de renda e 
contribuição social - Corrente  (1.669.003)  (1.060.626)
Imposto de renda e 
contribuição social - Diferido  (367.754)  423.417 
Lucro líquido do exercício  4.098.290   3.876.177 
Resultado por ação (em reais R$)  
Quantidade de ações  2.400.000   2.400.000 
Resultado básico e diluido por ação - Reais  1,71   1,62 

netjen@netjen.com.br

Nova ferramenta ajuda PMEs na gestão 
da carteira de clientes e fornecedores

Monitore foi desenvolvido com uma dinâmica inteligente que mostra 
automaticamente como está a distribuição do risco da carteira

sobre oportunidades que ob-
servaram em 2020, 33% dos 
donos de micro, pequenas e 
médias empresas sinalizaram 
a vontade de rever parceiras e 
fornecedores e 26% disseram 
desejar aplicar estratégias 
de acordo com os perfis dos 
clientes, algo que a ferramen-
ta auxilia sem a necessidade 
de investimento financeiro.

O Monitore Clientes, em sua 
fase de testes, já trouxe me-
lhorias para os usuários, como 
é o caso da Gálupe, empresa 
de representação comercial 
que atua em Jundiaí e região 
(interior de SP). Pedro Gastal-
do, dono do empreendimento, 
comenta que, com os alertas 
gratuitos e em tempo real, 
conseguiu agir mais rápido 
para fazer uma análise com 
mais afinco. “Isso aprimorou 
a forma como me comunico 
com esse cliente e as ofertas 
que disponibilizo. 

A possibilidade de acom-
panhar os clientes me ren-
deu mais tempo na rotina 
administrativa, porque levo 
menos de cinco minutos para 
checar as informações que 
recebo no e-mail, enquanto 
antes tinha que realizar che-
cagens manuais semanais ou 
mensais para fazer a gestão 

da carteira”, comenta. O 
empreendedor também co-
menta que pode direcionar 
melhor os investimentos em 
análises, uma vez que tem as 
atualizações de forma gratui-
ta e toma uma ação quando 
recebe o alerta.

Para ter uma carteira de 
clientes diversificada e man-
ter as finanças do negócio 
em dia, os empreendedores 
precisam encontrar um equi-
líbrio entre a conquista de 
novos negócios e o controle 
dos riscos. Para isso, conhecer 
a empresa, definir uma regra 
de risco e traçar o perfil ideal 
de cliente são ações extrema-
mente importantes. 

“O empreendedor que estu-
da o mercado, analisa sua car-
teira e mantém a gestão em dia 
impacta também todos os elos 
da cadeia, ou seja, empresas, 
clientes e fornecedores, que 
passam a ter mais segurança 
nas relações comerciais”, 
finaliza Genero. Para utilizar 
a solução de forma gratuita, 
basta acessar o site (https://
empresas.serasaexperian.
com.br/monitoramento-de-
clientes/) e se cadastrar de 
graça. Fonte e outras informa-
ções: (www.serasaexperian.
com.br).

Saber o que acontece com o seu cliente e os seus fornecedores 
ajuda a melhorar o relacionamento com eles.
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Como manter o relacionamento 
com os clientes mesmo de 

portas fechadas?

A comunicação é a 
peça fundamental 
para garantir um bom 
relacionamento com 
os clientes

Com a pandemia e o 
isolamento social, ela 
se torna ainda mais 

importante para garantir a 
sobrevivência de qualquer 
negócio. Neste cenário, 
existe uma ferramenta 
extremamente poderosa 
capaz de auxiliar a manter 
esse relacionamento próxi-
mo mesmo com as portas 
fechadas: a tecnologia.

Em um mundo marcado 
pela transformação digital, 
os consumidores também 
se adaptaram e se tornaram 
entusiastas dessas novas 
possibilidades. Segundo 
uma pesquisa conduzida 
pela KPMG, o perfil do 
consumidor se tornou mais 
consciente, reflexivo, seleti-
vo e disposto a economizar. 

Nos dados divulgados, 
68% disseram priorizar a 
confiança com a marca, 
71% segurança pessoal e, 
73% facilidade na compra. 
Para acompanhar um con-
sumidor tão moderno e 
manter um relacionamento 
próximo com ele em meio 
ao distanciamento social, 
somente a tecnologia é capaz 
de permitir que as empresas 
identifiquem em quais canais 
seus consumidores se en-
contram para, a partir disso, 
entender a melhor maneira 
de se comunicar com eles.

As empresas podem ex-
perimentar as mais diversas 
plataformas e criar canais 
online de comunicação e 
divulgação ágeis e velo-
zes. Além dos meios mais 
comuns, como as redes 
sociais, muitas organizações 
estão apostando em grandes 
avanços como os bots – os 
famosos robôs usados, em 
sua maioria, para otimizar 
e trazer maior assertividade 

ao processo de atendimento 
eletrônico ao cliente.

Quando utilizadas em 
conjunto, essa versatilida-
de proporciona uma maior 
abrangência, uma comuni-
cação fluida e direta entre 
as partes e, principalmente, 
a possibilidade de ouvir as 
opiniões dos clientes sobre 
seus produtos e serviços. O 
feedback é uma ferramenta 
riquíssima para que seja 
possível analisar o que está 
dando certo e o que pode 
ser aperfeiçoado.

Não há dúvida de que a 
tecnologia é a melhor fer-
ramenta para garantir um 
relacionamento próximo 
com os clientes. Contudo, é 
importante ressaltar que ela 
não deve ser uma estratégia 
isolada para essa finalidade.

Em conjunto com essas 
ferramentas, as empresas 
devem investir em um time 
capacitado que entenda 
quem são seus clientes, 
suas dores, preferências e 
necessidades. 

O Customer Centricity, do 
inglês “cliente no centro”, 
mostra ao cliente que ele é 
importante para sua empresa 
e que o seu sucesso depende 
do sucesso dele. Se o seu 
negócio está enfrentando 
dificuldade em manter um 
relacionamento próximo com 
os consumidores, a grande 
dica é buscar se manter à 
disposição por meio das mais 
diversas plataformas online. 

Personalize o atendimen-
to, contrate profissionais 
apaixonados e apaixonantes 
e, faça o que for preciso para 
estar com o seu cliente. 
Precisamos de um senso 
de urgência em meio a este 
cenário, mas acima de tudo, 
precisamos ser únicos e 
muito eficientes.

(*) - É Head de Customer Success na 
Pontaltech, empresa especializada 

em soluções integradas de voz, SMS, 
e-mail, chatbots e RCS 

(www.pontaltech.com.br).

Karina Coelho (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: RAUL VICTOR DE SOUZA SANTOS, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Nova Fátima, PR, data-nascimento: 08/12/1988, residen-
te e domiciliado no Cangaíba, São Paulo, SP, filho de Antonio Santos Filho e de Mirlene 
de Souza Santos. A pretendente: SANDRA AGATHA ESTÉCIO, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, 
data-nascimento: 19/01/2000, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Clarice Estécio.

O pretendente: RONALDO GRANITO, profissão: advogado, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 04/09/1974, residente e domi-
ciliado na Vila Matilde, São Paulo, SP, filho de Armando Aparecido Granito e de Odete 
Aparecida Teixeira Granito. A pretendente: ALINE MARTOS TARDIVO, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, 
data-nascimento: 29/01/1975, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Carlos Tardivo e de Nercy Martos Tardivo.

O pretendente: NICHOLAS PICCOLI TSCHERKAS, profissão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 04/10/1994, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Willian Piloto Tscherkas 
e de Adriana Piccoli Tscherkas. A pretendente: ANA CLARA CUBAS PERANOVICH, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Atibaia, SP, data-nascimento: 
16/07/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João 
Ivo Silveira Peranovich e de Antonia Aparecida Pinto Cubas Peranovich.

O pretendente: ADSON RENAN SOUZA PEREIRA, profissão: analista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em Caculé, BA, data-nascimento: 25/04/1992, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Cotrim Pereira e de Rosa Alice de Souza 
Pereira. A pretendente: HILLA NASCIMENTO FERREIRA, profissão: nutricionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 17/09/1995, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Cicero Fernandes 
Ferreira e de Josiane do Nascimento Silva.

O pretendente: AMÉRICO JOSÉ MATA DA SILVA, profissão: pescador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: na Freguesia de Póvoa de Varzim, Concelho de Póvoa de 
Varzim, em Portugal, data-nascimento: 18/01/1974, residente e domiciliado em Póvoa de 
Varzim - Portugal, filho de Américo António André da Silva e de Maria da Conceição dos 
Santos da Mota da Silva. A pretendente: EDJANE DA SILVA MALAQUIAS, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Campina Grande, PB, data-nascimento: 
22/07/1972, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Malaquias Neto e de Edite Maria da Silva Malaquias.

O pretendente: RAFAEL LIMA VASCONCELOS, profissão: analista de dados, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Açailândia, MA, data-nascimento: 07/11/1991, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Raimundo Alves de Vascon-
celos e de Antonia Ilda Conceição Lima. A pretendente: MAYARA AMORIM DE BRITO, 
profissão: analista de dados, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, 
SP, data-nascimento: 06/04/1994, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de André Luiz Sardinha de Brito e de Luciene Aparecida Pereira Amorim.

O pretendente: MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO PEDROSO, profissão: operador de 
atendimento, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
13/12/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alberto Pedroso Junior e 
de Simone Regina Ribeiro Pedroso. A pretendente: VICTORIA CAROLINA FANTINELLI 
LIMA, profissão: operadora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 27/12/1999, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de William Ribeiro Lima e de Giselle Fantinelli.

Leandro Scalise (*) 
 

O avanço da tecno-
logia e das auto-
matizações trou-

xe diversos benefícios 
para o atendimento ao 
cliente. Entretanto, é 
na união do serviço 
automatizado com a 
humanização que as em-
presas podem encontrar 
o caminho ideal na busca 
pela satisfação do consu-
midor. Mas como dosar 
isso? Antes de entrar 
nessa questão preci-
samos entender que a 
experiência do cliente 
está cada dia mais em 
evidência. 

Hoje, há no Brasil 134 
milhões de usuários de 
internet e o celular é 
usado por 99% das pes-
soas conectadas no país, 
segundo o CGI - Comitê 
Gestor da Internet no 
Brasil. Ou seja, esse 
maior acesso à internet 
facilita a comunicação 
com milhares de pessoas 
em apenas um clique. 
Quando um consumidor 
tem uma má experiência, 
ele consegue comparti-
lhar e expor sua opinião, 
rapidamente, para que 
outras pessoas tenham 
conhecimento. 

No outro lado, a tecno-
logia também possibilita 
às empresas facilitar o 
contato para proporcio-
nar uma experiência po-
sitiva ao consumidor, por 
meio do canal que ele se 
sinta mais confortável, 
seja pelas redes sociais, 
telefone, WhatsApp ou 
até mesmo via chat. 
Mas, agora, voltamos ao 
nosso tema central. Ao 
contrário do que muitos 
imaginam, o atendimen-
to pelos canais digitais 
não precisa e nem deve 
deixar de ser humani-
zado. 

Mesmo sendo muito 
útil para otimizar pro-
cessos, abusar das au-
tomatizações pode fazer 
com que o atendimento 
perca a sensibilidade de 
um ser humano e tam-

Abusar da automatização pode fazer com que o atendimento perca a 
sensibilidade de um ser humano.

Até onde deve ir um 
atendimento por bot e começar 

o atendimento humano?
Mesmo sendo muito útil para otimizar processos, abusar das automatizações pode fazer com que o 
atendimento perca a sensibilidade de um ser humano e também com que o cliente se sinta menos 
valorizado em algumas situações

da marca com clientes, 
resolvendo problemas e 
não apenas atendendo 
suas reclamações. Um 
dos principais benefícios 
é a melhora da reputação 
da marca e a fidelização 
dos clientes. Além disso, 
a fidelidade alcançada, 
junto à confiança do 
consumidor, resulta no 
crescimento da base de 
clientes ativos. 

Ou seja, quanto mais 
clientes satisfeitos, me-
nos clientes deixando de 
comprar. Logo, é possí-
vel mantê-los por mais 
tempo, aumentando ven-
das e faturamento. Os 
chatbots podem sim ser 
fortes aliados na estra-
tégia de uma empresa, 
mas jamais substituirão 
o lado humano, uma vez 
que o atendimento rea-
lizado por pessoas tem 
como pilar principal co-
locar o cliente no centro 
da estratégia, estar mais 
próximo do consumidor, 
propor um diálogo fluido 
e realmente entender 
todas as suas necessi-
dades. 

(*) - É professor no Disruptive 
MBA e uma das principais referências 
em marketing e sócio-fundador e CEO 

da RankMyAPP, responsável pela 
gestão do portfólio de produtos da 

empresa, entre eles o Pulse Solution.

bém com que o cliente se 
sinta menos valorizado 
em algumas situações. 
Ao apostar totalmente 
em chatbots, a marca 
se distancia do cliente, 
reduzindo a chance de 
uma conexão mais ge-
nuína com ele. Com a 
pandemia, o atendimen-
to humano foi reduzido 
e as interações por meio 
de bots cresceram. 

Mas esse atendimento 
robotizado pode deixar 
a desejar em diversas 
ocasiões, por exemplo 
quando o consumidor 
faz uma compra e depois 
precisa de uma troca ou 
um reembolso. Mas há 
formas positivas de usar 
o atendimento via robô, 
como por exemplo a BIA, 
assistente virtual com 
inteligência artificial do 
Bradesco, que passou, 
inclusive, a dar respostas 
assertivas a mensagens 
de assédio. 

Mas, apesar dos bots 
facilitarem as interações 
entre empresa e consu-
midor, as pessoas ainda 
preferem o atendimento 
humanizado. Um levan-
tamento realizado pela 
McKinsey & Company 
mostrou que 70% da 
experiência de compra 

de um cliente se baseia 
na forma com que ele é 
tratado, algumas vezes 
o produto em si e seu 
preço ficam em segun-
do plano.  Então como 
dosar? Como saber até 
onde deve ir um atendi-
mento por bot e quando 
iniciar o atendimento 
por pessoas? 

A solução pode ser o 
uso dos bots para tria-
gem de atendimentos 
e de pessoas para o 
contato na resolução 
de problemas. Uma das 
principais evoluções 
que o atendimento ro-
botizado trouxe para as 
empresas é o filtro que 
pré-direciona o aten-
dimento para pessoas 
reais. Na perspectiva das 
empresas, essa robotiza-
ção do pré-atendimento 
gera redução de custos, 
já na visão do cliente, os 
bots podem trazer eco-
nomia de tempo, uma vez 
que um filtro automático 
pode levá-lo, diretamen-
te, para um operador 
especializado no assunto 
em que precisa tratar. 

Após este pré-aten-
dimento, utilizar um 
atendente real, humano, 
é a melhor maneira de 
elevar o relacionamento 
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