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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

Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  22.371.245,94 9.690.780,25
Caixa e Equivalentes de Caixa  19.841.302,42 538.984,26
Imóveis a Venda  2.500.000,00 9.140.866,00
Tributos a Recuperar  29.943,52 10.929,99
Não Circulante  26.686.419,01 22.827.827,87
Créditos com Pessoas Ligadas  23.950.694,74 20.092.103,60
Outros Créditos a Receber  902.700,00 902.700,00
Investimentos p/ Iniciativa Própria  1.833.024,27 1.833.024,27
Total do Ativo  49.057.664,95 32.518.608,12

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  623.498,23 600.201,70
Obrigações Tributárias  40.273,00 201,70
Adiantamento de Clientes  583.225,23 600.000,00
Não Circulante  1.630.991,49 752.458,62
Créditos de Pessoas Ligadas  878.532,87 -
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  752.458,62 752.458,62
Patrimônio Liquido  46.803.175,23 31.165.947,80
Capital Social  21.745.993,00 21.745.993,00
Reservas de Lucros  25.057.182,23 9.419.954,80
Total do Passivo  49.057.664,95 32.518.608,12

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020
Receita Operacional Bruta  2020/R$ 2019/R$
Receita Atividade Imobiliárias Vendidas  23.874.474,72 -
(-) Impostos e deduções s/Vendas  871.418,33 -
Receita Operacional Líquida  23.003.056,39 -
(-) Custo Atividades Imobiliárias Vendidas  6.640.866,00 -
Lucro Bruto  16.362.190,39 -
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  71.085,04 9.538,07

  2020/R$ 2019/R$
Impostos e Taxas  122.063,75 68.323,05
Lucro / Prejuízo Operacional  16.169.041,60 (77.861,12)
Resultado Financeiro  273.151,35 269.143,18
Lucro Antes dos Efeitos Fiscais  16.442.192,95 191.282,06
Imposto de Renda e Contribuição Social  804.965,52 129.842,31
Lucro Líquido do Exercício  15.637.227,43 61.439,75
Lucro Liquido por Ação  0,719085 0,002825

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  2020/R$ 2019/R$
Lucro Líquido do exercício  15.637.227,43 61.439,75
Lucro Líquido Ajustado  15.637.227,43 61.439,75
Redução (Aumento) de contas do ativo
Imóveis a Venda  6.640.866,00 -
Tributos a Recuperar  (19.013,53) 1.948,78
Aumento (Redução) de contas do passivo
Obrigações Tributarias  40.071,30 (1.582,13)
Adiantamento de Clientes  (16.774,77) 600.000,00
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  22.282.376,43 661.806,40
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
(Aumento) Redução Empréstimos 
 e Adiantamentos  (2.980.058,27) (1.135.211,28)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  (2.980.058,27) (1.135.211,28)
Fluxo de caixa do exercício  19.302.318,16 (473.404,88)
Saldo no Início do exercício  538.984,26 1.012.389,14
Saldo no final do exercício  19.841.302,42 538.984,26
Fluxo de caixa do exercício  19.302.318,16 (473.404,88)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2020

Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 13 de março de 2021.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME em concordância com as Leis nº 6.404/76, Lei 11.638/2007 e Lei 
11.941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos Bancário (R$1,00 em 2020 e R$1,00 em 2019), aplicações financeiras (R$19.841.301,12 A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido
  Capital Social Reserva de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2018  21.745.993,00 8.800.900,98 557.614,07 31.104.508,05
Resultado do Exercício   58.367,76 3.071,99 61.439,75
Em 31/12/2019  21.745.993,00 8.859.268,74 560.686,06 31.165.947,80
Resultado do Exercício   14.855.366,06 781.861,37 15.637.227,43
Em 31/12/2020  21.745.993,00 23.714.634,80 1.342.547,43 46.803.175,23

em 2020 e R$ 538.983,26 em 2019). 3- Outros ativos e passivos circulantes 
e não circulante: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos). 4- 
As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de com-
petência. 5- O Capital Social é de R$ 21.745.993,00 totalmente integralizado 
e representado por 21.745.993 ações ordinárias no valor de R$ 1,00 cada 
uma. 6- O imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com 
base no lucro presumido.

Nenufares Participações Sociedade Anônima - CNPJ: 00.399.015/0001-74

Para começar qualquer pro-
jeto novo é preciso uma razão. 
Algo que justifique seu empe-
nho, seus esforços e que possa 
te levantar quando o fracasso, 
porventura, surgir. Pode pare-
cer simples ter esse objetivo 
em mente, mas como já dizia o 
empresário e palestrante moti-
vacional T. Harv Eker, “a razão 
número um para a maioria das 
pessoas não conseguirem o que 
querem é não saber o que que-
rem. Ricos sabem claramente 
que querem dinheiro”.  E você, 
sabe o que quer?

“Não interessa qual é o por-
quê que te faz levantar cedo 

Os gastos globais em tecnologia da informação aumentaram 5% 
em média durante os primeiros meses da pandemia.

Outros 14% afirma-
ram que questões de 
segurança e priva-

cidade precisaram de mais 
recursos. Já para 13%, as 
ações relacionadas à auto-
mação foram as que mais 
receberam investimento 
durante este período. 

A pesquisa contou com 
a participação de mais 
de 370 líderes da área de 
tecnologia, com represen-
tantes do Brasil (49%), 
Argentina (16%), Colômbia 
(8%), Uruguai (8%), Peru 
(8%), Bolívia, Equador e 
Paraguai (4%), Chile (3%) 
e Venezuela (2%).  Segun-
do o levantamento, para 
os CIOs sul-americanos, 
os principais problemas 
que as empresas buscam 
resolver no segmento de 
tecnologia, após o início 
da crise sanitária, estão 
relacionados à melhoria 
na eficiência operacional 
(21%), no aprimoramento 
do engajamento do cliente 
(14%) e na implementação 
de um desempenho tecno-

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Infraestrutura em tecnologia 
demandou investimento na pandemia

De acordo com a pesquisa CIO Survey 2020, recorte América do Sul, produzido pela KPMG, para 
17% dos entrevistados a área de infraestrutura foi a que teve mais investimento em tecnologia para 
enfrentar a pandemia

O estudo também aponta 
que 54% dos CIOs sul-ame-
ricanos haviam garantido 
que antes da pandemia, era 
esperado um novo aumen-
to nos investimentos em 
tecnologia das empresas. 
Entretanto, esse número 
caiu para 43% com os im-
pactos da Covid-19 no setor. 
Conforme a pesquisa, essa 
queda está relacionada à 
mudança de abordagem 
que a maioria das empresas 
precisou adotar para atingir 
os objetivos de curto prazo 
frente à crise. 

“Em termos gerais, essa 
mudança significou um cres-
cimento não planejado e sem 
precedentes nos gastos com 
ativos tecnológicos, nos âm-
bitos regional e global. Além 
disso, precisa-se ressaltar 
que, com base nas respostas 
do CIOs entrevistados, os 
gastos globais em tecnologia 
da informação aumentaram 
5% em média durante os 
primeiros meses da pande-
mia”, explica. Fonte: (kpmg.
com.br). 
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lógico estável e consistente 
(12%). 

Já antes da pandemia, os 
líderes da área de tecnologia 
da América do Sul também 
indicaram como principal 
adversidade a melhoria da 
eficiência operacional (23%). 
Já o engajamento do cliente 
se manteve em segundo lugar 
(14%), junto com o desenvol-
vimento de novos produtos e 
serviços (14%). 

“Embora a eficiência ope-
racional continue sendo 

o principal objetivo a ser 
atingido, as melhorias des-
tinadas a aumentar a segu-
rança e a confiança, seja do 
cliente com a marca, seja dos 
funcionários com a organiza-
ção, subiram vários degraus 
entre as novas prioridades, 
deixando para trás aspectos 
como desenvolvimento de 
novos produtos e serviços”, 
explica o sócio-líder de tec-
nologia, mídia e telecomuni-
cações da KPMG na América 
do Sul, Luis Motta. 

Hábitos: como o desenvolvimento pessoal 
pode levar ao progresso

todos os dias, ir trabalhar e 
enfrentar os desafios que você 
enfrenta, mas tê-lo sempre em 
mente transforma os problemas 
em propósito”, afirma o consul-
tor financeiro César Karam, do 
Canal do Karam no Youtube. 
Segundo o especialista e co-
nhecedor da Bolsa de Valores, 
é fundamental aprimorar o 
desenvolvimento pessoal para 
alcançar as metas, sobretudo 
quando essas envolvem dinhei-
ro e acúmulo de riquezas.

“Não é só conhecer a dinâmi-
ca do mercado financeiro, mas 
entender o que você almeja 
ao investir em determinadas 

ações, o que espera conseguir 
com elas e quão preparado 
você está, caso algo não saia 
como esperado”, comenta. Para 
ajudar a esclarecer um pouco 
mais sobre os objetivos, Karam 
elencou três exercícios para se 
fazer em casa e aplicar na vida. 
Confira!

1) Quadro dos sonhos - 
“Coloque as coisas que você 
quer ter no futuro em um qua-
dro. Coisas materiais, coisas 
não materiais, tudo de maneira 
visível, como gravuras, fotogra-
fias, objetos e colagens. Se eu 
quero ter uma casa própria, 
então eu coloco uma foto dessa 

casa que almejo. Se meu objeti-
vo é ajudar crianças na África, 
faço o mesmo: imprimo uma 
imagem, coloco no quadro. Isso 
tudo ajuda a visualizar melhor 
os objetivos.”

2) Defina seu porquê - 
“Com uma frase bem clara, 
bem cristalina, defina: o que 
eu quero? Não é uma atividade 
para se fazer em cinco minutos, 
talvez leve dias para entender 
qual é seu real objetivo de vida. 
Isso é tão sério que está até na 
Bíblia: ‘onde está teu coração, 
ali está o teu tesouro’. Com esse 
objetivo em mente, é mais fácil 
se organizar para atingi-lo.”

3) Tenha hábitos - “É pre-
ciso transformar seus sonhos 
em ações. De que maneira? 
Criando hábitos que propiciem 
tudo isso: praticando esportes, 
fazendo afirmações, meditação, 
oração, leitura, escutar audio-
book,  escrever diário, estudar 
algo novo, aprender sobre a 
bolsa de valores, entender 
como é possível ganhar dinheiro 
passivo, etc. 

O fundamental é ter um há-
bito angular, ou seja, um hábito 
que se expanda para outros. No 
meu caso, meu hábito é acordar 
cedo, e, através dele, eu expan-
do para outros: levanto cedo, 
faço uma oração, depois me 
exercito, na sequência começo 
a trabalhar, e por aí vai, é uma 
cadeia”.

Foi com imenso 
prazer que aceitei 
dar vida à coluna 
Integridade e 
Ética, que terá 
destaque aqui, no 
Jornal Empresas 
& Negócios, todas 
as terças-feiras, 
com o propósito de 
engajar leitores, 
empreendedores, 
empresários e 
colaboradores nesta 
reflexão sobre esse 
tema essencial 
para empresas e 
sociedade, seja 
na esfera pública 
ou privada, e 
principalmente, 
naquela que 
compete a todos nós, 
a da cidadania. 

Quero que esse 
espaço também 
seja seu, e que 

se sinta à vontade para 
compartilhar suas con-
siderações sobre o que 
é ser ético e íntegro 
no mundo de hoje, de 
forma que possamos 
todos contribuir, cada 
qual em nosso pequeno 
espaço, para tornar o 
todo melhor, a cada dia. 

Mas de que integri-
dade e ética estamos 
falando, afinal? 

Da integridade e da 
ética em todas as suas 
possibilidades: a da 
moral, do comporta-
mento, do respeito, das 
atitudes, da conduta, da 
conformidade com leis, 
códigos, políticas, pro-
cedimentos, controles 
e do policiamento para 
salvaguardar a dignida-
de social, a honra nos 
negócios, o respeito ao 
meio ambiente, e acima 
de tudo, às pessoas.

Particularmente no 
âmbito empresarial, 
a ética está ligada à 
legitimidade da em-
presa, do seu direito 
de operar respeitando 
os princípios e valores 
que regem a sociedade, 
afinal, nós, cidadãos, 
esperamos mais das 
organizações do que 
a oferta de empregos, 
produtos e serviços. Es-
peramos um comporta-
mento moral e íntegro, 
aliado à sua respon-
sabilidade social, um 
propósito verdadeiro 
de valor, através do qual 
a competitividade não 
se torne exacerbada, 
tornando-se um fim 
em si mesma, ferindo 
direitos de trabalha-
dores, concorrentes, 
consumidores, entre 
outros.

Tomemos como exem-
plo os casos recentes de 
vazamentos de dados de 
milhares de indivíduos 
e empresas ocorridos 
no Brasil e no mundo. 
Mesmo após a entrada 
em vigor de leis que 
regulamentam a prote-
ção de dados privados, 
como a LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados) 

aqui no país, e a GDPR 
(General Data Protec-
tion Rule) na Europa 
e nos Estados Unidos, 
ainda não foi esclareci-
do, pelos órgãos públi-
cos, que medidas serão 
tomadas para corrigir 
problemas e responsa-
bilizar empresas pelos 
vazamentos, de forma 
clara e transparente 
para o público.

No que diz respeito 
a dados privados es-
pecificamente, além 
do respeito à lei, deve 
haver, sobretudo, uma 
preocupação ética por 
parte das instituições 
quanto à legitimidade 
de propósito quanto 
ao uso desses dados, 
e a responsabilidade, 
em último caso, por 
qualquer dano moral e 
econômico causado aos 
seus titulares. No en-
tanto, o que temos visto 
de fato, é o prejuízo 
somente para o titular 
cujo dado foi vazado.

Nesse contexto, um 
bom programa de in-
tegridade deve não 
apenas promover a 
conformidade com as 
leis, evitando riscos e 
fraudes, mas também 
garantir o comporta-
mento ético da empresa 
ou órgao público em 
relação aos interesses 
da sociedade.

Outro exemplo que 
reforça esse argumento 
foi o aumento pela Câ-
mara dos Deputados, ao 
final do mês passado, 
de mais de 170% do 
teto de reembolso das 
despesas médicas para 
os titulares da Casa, 
passando de R$ 50 mil 
para cerca de R$ 135 
mil em procedimentos 
médicos não cobertos 
pelo plano de saúde 
que os 513 deputados 
e seus dependentes já 
possuem. 

No auge da maior 
crise na área da saúde 
vivida pelo país, em que 
milhares de brasileiros 
sequer têm plano de 
saúde e morrem nas 
filas à espera de um lei-
to por causa da Covid, 
embora essa decisão 
da Camâra possa ter 
base legal, ela definiti-
vamente não foi nem 
ética, nem íntegra, 
podendo até mesmo ser 
considerada imoral, 
pela falta de solidarie-
dade com a maioria da 
população brasileira, 
depondo extremamen-
te contra a credibilida-
de da classe política e 
de suas lideranças.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é Country Manager e Líder 
de Investigações Globais e Inteligência 

Estratégica da BRG Brasil, braço local da 
consultoria americana Berkeley Research 

Group (BRG), presente nos 6 continentes e 
mundialmente reconhecido pelo expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas 

de investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativa, conformidade com leis 

nacionais e internacionais 
de combate à corrupção, antissuborno 
e antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte à litígios, entre outros serviços de 
importância primeira em 
mercados emergentes. 

Email: ddebiasi@thinkbrg.com 
Site Corporativo: www.thinkbrg.com.br

Siga: www.linkedin.com/company/brg-brasil/ 
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