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Pesquisas revelam que, diariamente, os brasileiros passam em 
média entre 3 e 4 horas nas redes sociais. Instagram, Facebook, 
TikTok já viraram um cartão de visitas. A necessidade do afastamento 
social causada pela pandemia da Covid-19 fez com que o uso da 
internet aumentasse em mais de 40% no Brasil, segundo dados da 
Anatel. Muita gente acaba confiando nas redes sociais para “cons-
truir sua imagem” -  pessoal ou profissional, sem perceber os riscos 
envolvidos em “construir a casa em um terreno alugado”.  

Os riscos de construir uma reputação 
baseada apenas no ambiente digital

Morar em outro país é um objetivo que já passou pela cabeça de 
quase todos os brasileiros. Seja por uma qualidade de vida melhor, 
ou até mesmo para aprimorar os estudos, muitos carregam essa 
vontade. Uma das formas que encontram para realizar esse sonho 
é a verificação de antecedentes de imigrantes em suas famílias, 
fazendo com que assim obtenham a dupla cidadania.   

Cinco vantagens para quem tem dupla 
cidadania

Entre os anos de 2016 e 2019, o Brasil viveu um verdadeiro êxodo de 
cidadãos que buscavam o “eldorado europeu” fugindo da crise econômica 
e política do país, imigrando para Portugal. Entretanto, o que se viu, 
foi o retorno de quase 80% dessas pessoas por conta da falta de plane-
jamento para imigrar. Cristina Maya (*) tem um canal no no YouTube, 
com foco em viagens, analisa a manchete de uma matéria postada na 
imprensa, que a grande parte dos imigrantes estava irregular e voltaram 
para o Brasil em condições piores de quando foram para Portugal.  

Planejamento para imigrar é essencial para 
evitar pesadelos

Imagem de Pera Detlic por Pixabay

Negócios em Pauta

Tecnologia avançada em jato executivo
A Dassault Aviation anunciou um novo jato Falcon que oferecerá um 

nível de conforto, versatilidade e tecnologia inigualáveis por qualquer 
jato executivo. Com um alcance de 7.500 milhas náuticas, o Falcon 
10X voará sem escalas de São Paulo a qualquer lugar da Europa, São 
Paulo a Dubai e até mesmo a Auckland, na Nova Zelândia, de Nova York 
a Xangai, de Los Angeles a Sydney, de Hong Kong a Nova York ou de 
Paris a Santiago. A velocidade máxima será Mach 0,925. O Falcon 10X 
oferecerá uma experiência incomparável ao passageiro em voos de curta 
e longa duração, juntamente com recursos de segurança inovadores da 
tecnologia de caça de linha de frente da Dassault. Foram otimizados todos 
os aspectos da aeronave com o passageiro em mente e estabelecemos 
um novo nível de capacidade para aeronaves de ultralongo alcance. 
O 10X terá a maior e mais confortável cabine do mercado e oferecerá 
maior modularidade do que qualquer outra aeronave de sua classe, com 
uma seleção de várias configurações de interior. O Falcon 10X entrará 
em serviço no final de 2025. Saiba mais em: (www.dassaultfalcon.com).  

  Leia a coluna completa na página 3
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Evento virtual gratuito aborda formação 
nas áreas de tecnologia

@A tecnologia faz parte do nosso cotidiano. No dia a dia usamos 
uma série de ferramentas e serviços que tornam as tarefas muito 

mais simples e rápidas. Quem escolhe seguir uma carreira na área tem 
uma série de possibilidades de atuação, que podem ser exploradas 
ainda na graduação. Alguns desses exemplos poderão ser conferi-
dos durante a 1ª Super Tech Week, evento virtual gratuito, que será 
promovido de 11 a 14 de maio, pelo projeto SUPER, uma parceria 
entre a Samsung e a Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 
As inscrições podem ser feitas através do site: super.ufam.edu.br. O 
objetivo do evento é capacitar estudantes e apresentar os resultados 
do primeiro ano de formação do SUPER, projeto que visa oferecer 
oportunidades de qualificação e aperfeiçoamento em nove cursos de 
graduação da UFAM nas áreas conhecidas como STEM, sigla em inglês 
para Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática, em português).  Leia a 
coluna  completa na página 2

Reprodução/http://super.ufam.edu.br/

O alto índice de insatisfação 
e infelicidade no ambiente 
corporativo tem explicação. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo apli-
cativo Survey Monkey, nove em cada dez 

brasileiros estão infelizes em seu atual ambiente 
de trabalho. 

Mas porque, afinal, esse desejo acontece? São 
muitos os motivos para mudar de vida, transfor-
mar a rotina e decidir enfrentar uma transição 
de carreira, mudando a realidade profissional 
às vezes da água para o vinho. 

A primeira delas é quando acontece, em um 
determinado momento da vida, uma transforma-
ção na essência da pessoa, implicando em uma 
necessidade de colocar em prática valores no-
vos. Bom, foi o que aconteceu comigo - comecei 
a prestar mais atenção no comportamento das 
pessoas e a querer me aprofundar nos estudos 
do ser humano e suas facetas. 

Outras razões são: 

•	 Viver	insatisfações	e	dúvidas	em	relação	à	
vida, atual carreira e local de trabalho; 

•	 Vivenciar	 mudanças	 nas	 estruturas	 de	
vida pessoal e profissional, despertando o 
desejo de começar de novo, recolocar-se 
no mercado de trabalho de uma maneira 
diferente; 

•	 Estar	em	um	'período	de	desintoxicação'	
ou mesmo um sabático, reavaliando a vida 
como um todo e as prioridades; 

•	 Fechamento	de	um	ciclo,	desejando	uma	
rotina mais tranquila; 

•	 Jovens	 que	 estão	 na	 fase	 de	 escolher,	
viver experiências novas na vida pessoal 
e profissional; 

•	 Pessoas	 que	 não	 se	 identificaram	 com	
os cursos que inicialmente escolheram e 
querem avaliar outras possibilidades de 
carreira. 

Como saber que chegou a hora 
de mudar de carreira?
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PORQuE vALE A PENA APOSTAR NAS COOPERATIvAS 
DE CRéDITO NA hORA DE INvESTIR SEu DINhEIRO
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AuMENTAR A INCLuSãO SOCIAL

Bom, como deu para perceber, as razões são 
diversas. Mas o fato é que para as chances dessa 
transição darem certo, é necessário existir ver-
dade nesse movimento, uma intenção real. Uma 
dor, a chama que acende o pavio da vontade de 
conquistar algo diferente. 

E, durante esse processo, o que mais se terá 
serão	dúvidas.	Essa	é	a	hora	certa?	Será	que	
sou capaz de fazer algo tão diferente? Entra em 
cena então uma grande aliada, a autoconfiança: 
quando se acredita profundamente no potencial 
e na bagagem de vida conquistada até agora, as 
chances de sucesso são muito maiores. 

Ter um planejamento, incluindo o financeiro, 
organização e calma também são fundamentais 
nesse caminho. E se houver um porto seguro, 
melhor ainda - não fazemos nada sozinhos. 
Outra questão importante é traçar um cami-
nho e reconhecer o alvo. Ter bem claro qual 
é o objetivo da busca e desenhar um plano de 
ação estruturado ajuda a enxergar um norte, 
facilitando demais a caminhada. 

E, se ficar difícil traçar essa estratégia sozinho, 
há uma série de ferramentas prontas para apoiar 
cada descoberta, como coaching e psicoterapia, 
por exemplo. A carreira deve acolher e honrar os 
potenciais naturais de cada pessoa de maneira 
a trazer mais leveza e felicidade tanto para si 

mesmo como para os que estão ao redor: colegas 
de trabalho, parentes e amigos. 

Pessoas felizes profissionalmente são mais 
capazes de conquistar realizações emocionais 
e materiais. Por que falar de carreira e vida nos 
parágrafos acima? Acredito firmemente que as 
duas coisas caminham juntas. Somos indivisíveis 
e não podemos tratar as duas realidades como 
diferentes. Muito pelo contrário, uma parte 
impacta diretamente a outra. 

Nós,	como	seres	humanos,	temos	múltiplas	
potencialidades e dons naturais. Quando des-
cobrimos nossas habilidades e há um caminho a 
ser traçado com a ajuda de um planejamento fi-
nanceiro e um porto seguro durante a transição, 
há grandes probabilidades desse movimento 
dar muito certo. 

Depende de cada um de nós criarmos ambien-
tes melhores e mais favoráveis ao desempenho 
de toda e qualquer atividade profissional. Até 
porque é impossível esquecer: nós somos as 
empresas, os escritórios, as consultorias e assim 
por diante. Nós, seres humanos, fazemos tudo 
acontecer. Tudo está em nossas mãos! 

(Fonte: Viviane Gago é coach nível sênior, 
consultora e facilitadora pela VRG Desenvolvimento 
Humano e autora do livro "Biografia de uma pessoa 

comum" - www.vivianegago.com). 

Loteria da Itália
Um brasileiro de 40 anos de idade ven-

ceu duas vezes em uma loteria instantânea 
na Itália e faturou 2,4 milhões de euros. 
Sua identidade não foi divulgada, mas 
sabe-se que ele reside no país europeu 
há cerca de três anos e trabalha como 
azulejista.	O	jornal	'Corriere	del	Veneto'	
diz que ele se chama Ricardo T.G. e vive 
em Monzambano, cidade de 5 mil habi-
tantes na província de Mântua. Em 4 de 
fevereiro, ele ganhou 1 milhão de euros 
com um bilhete da raspadinha "Gratta e 
Vinci,	comprado	em	Modena,	e	20	dias	
depois, faturou outros 2 milhões de euros 
com um bilhete adquirido em Garda.

https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-a-10-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-a-10-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/por-que-vale-a-pena-apostar-nas-cooperativas-de-credito-na-hora-de-investir-seu-dinheiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livro-em-revista-08-a-10-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/planejamento-para-imigrar-e-essencial-para-evitar-pesadelos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-riscos-de-construir-uma-reputacao-baseada-apenas-no-ambiente-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-vantagens-para-quem-tem-dupla-cidadania/
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News@TI
Leucotron lança Conecta RH

@A Leucotron Telecom, empresa mineira que atua há 37 anos 
com soluções integradas de comunicação, expande sua linha 

omnichannel com uma ferramenta de comunicação interna para 
auxiliar os departamentos de RH na gestão estratégica do capital 
humano. O Conecta RH auxilia a gestão adequada de equipes, pro-
move o melhor dimensionamento do tempo de trabalho remoto, a 
integração de processos de trabalho. Uma plataforma unificada e 
profissionalizada, que facilita a coesão da cultura organizacional e 
propicia uma melhor experiência do colaborador. O ponto favorável 
é a conveniência a todos os integrantes da organização. Plataformas 
omnichannel podem, por exemplo, possibilitar que colaboradores 
entrem em contato a qualquer horário e a partir de qualquer local, 
através do aplicativo de mensageria que lhes for mais conveniente 
para resolver problemas, tirar dúvidas, encaminhar documentos etc.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de maio de 2021 Negócios2 Negócios
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OpiniãO
As metodologias 

ágeis e suas conexões 
multidisciplinares

A aplicação de Agile 
marketing nos mais 
variados projetos 
exige interação cada 
vez maior das equipes 
que dominam essa 
estratégia. 

A prestigiada ferramenta 
funciona bem desde os 
mais robustos aos mais 

compactos planejamentos 
dentro de uma empresa. O 
objetivo vai muito além de ser 
simplesmente uma metodolo-
gia ágil de gestão de projetos 
que utiliza ciclos curtos de 
trabalho. E sua abordagem 
interativa e incremental se 
traduz em melhorias contínuas 
nas estratégias de marketing.

Mas como ter um processo 
fluído, ágil, flexível, a partir de 
boas práticas, e extrair os me-
lhores insights na estrutura de 
marketing? Uma perspectiva 
segura é sempre se orientar 
pela necessidade específica 
para cada cliente, levando-
-se em conta a experiência 
com cada ação e seguindo os 
fluxos de implementação de 
metodologia.

O agile maketing é concebido 
a partir de comportamento e 
atitudes. Como o momento atu-
al exige muita adaptabilidade e 
flexibilidade nas organizações, 
o conceito de marketing ágil 
deve ser incluído e implemen-
tado na prática dos negócios. 
Eu costumo dizer que para 
fazer a ‘roda girar’ é vital co-
nectar áreas complementares 
em um mesmo objetivo, como 
por exemplo, atendimento 
com o time de projetos e suas 
distintas lideranças. 

Essa sinergia forma uma 
grande oportunidade de ace-
lerar os processos, tracionando 
melhor as demandas do clien-
te. Para atingir os resultados ao 
longo das iniciativas realizadas, 
o melhor caminho é investir 
numa visão de multidisci-
plinaridade, com conversas 
frequentes entre as equipes, 
trocas para provocar a quebra 
de silos entre departamentos, 
seja projetando tecnologias 
complementares, usando as 
várias práticas de marketing, 
enfim, tudo o que possa trans-
formar e gerar benefícios para 
o cliente.

Cada vez mais, vemos a ne-
cessidade de ser ágil na tomada 
de decisão e na mudança e 
readequação de rota, de ter 
menos planejamento fixo e ter 
muitas cabeças conectadas, 
que pensam diferente, movi-
mentando essa sinergia, com 
recorrência de conversas, ope-
rando sempre com olhar para o 
resultado do cliente. Hoje, não 
atuamos mais com a chamada 
‘entrega de prateleira’, é tudo 
mais personalizado. 

Agora, essa dinâmica tam-
bém tem de ser impressa 
dentro do cliente. Temos que 

corresponder a esse novo 
movimento e o marketing 
ágil veio para auxiliar nesse 
formato. Aqui, vale lembrar 
que há circunstâncias em 
que não é tão fácil fazer essa 
movimentação, podemos ter 
um ‘transatlântico’ que não 
consegue fazer a mudança de 
rota tão rápida. E aí que entra 
nosso maior desafio.

Há barreiras culturais a 
serem transpostas, temos mi-
lhões de variáveis e precisamos 
ter a capacidade de nos adaptar 
e nos modelar para corrigir 
rotas em tempo real e ter a 
coragem de tomar melhores 
decisões, ou seja, nessa etapa 
vale exercer a adaptabilidade 
e a flexibilidade.

Não podemos confundir 
agilidade com velocidade para 
atingir determinados resulta-
dos. Não é bem assim que fun-
ciona. A melhor tática é fazer 
mini entregas, entregas pontu-
ais, com coleta de resultados 
nas primeiras semanas. Assim, 
é possível ver o alicerce do 
projeto subindo mais rápido. 
Você experimenta iniciativas 
menores e vê como se compor-
tam, passo a passo, com ações 
mais testáveis e não mais uma 
campanha gigantesca. 

Dessa forma, você traz a 
sensação de agilidade e de 
maior assertividade, diferente 
da metodologia tradicional 
aplicada. Ser ágil é o famoso 
‘vamos devagar para ir rápido’, 
fazendo vários testes para ir 
mais rápido e ganhar tração. 
E isso é uma novidade, ainda 
em fase de aprendizados. A 
tecnologia se adaptou bem 
a esse universo e entendeu 
o benefício de maneira mais 
rápida. O marketing ainda está 
absorvendo e trazendo essa 
metodologia para a nossa rea-
lidade do dia a dia e cobrando 
mais de seus fornecedores. 

Não há tanto a necessidade 
de fazer uma grande reunião 
para tornar o projeto mais 
ágil, mas é fundamental estar 
presente na tomada de decisão 
e inserir cada vez mais os pro-
cessos agile. O ideal é buscar a 
flexibilidade e a dinâmica mais 
aplicável ao negócio do cliente. 
É importante entender a real 
necessidade dele, olhar para 
o que realmente faz sentido e, 
dentro do cenário que enxerga-
mos, identificar qual a melhor 
forma de conduzir os métodos 
mais ágeis e eficientes a serem 
aplicados. 

Ter todas as opções de fra-
meworks e ferramentas que 
dão flexibilidade de aprimora-
mento aos processos como um 
todo. No entanto, a confiança 
da liderança e a aposta no que 
for mais assertivo naquele 
momento são fundamentais. 
O agile é ‘líquido’ e vai se 
adaptando à medida que os 
resultados são, de fato, efetivos 
e comprovados.

(*) - É diretor de Operações da Gauge, 
do Grupo Stefanini.

Felipe Rodriguez (*)

Como a inovação e a natureza 
podem caminhar juntas?

É fato que o ser humano está destruindo o meio ambiente. Recentemente o documentário Seaspiracy, disponível 
na Netflix, abordou como a gente vem extinguindo populações de diversas espécies de peixes como os tubarões, 
e mostrou que se a gente continuar nesse ritmo, vamos acabar com a nossa própria espécie. 

Marcella Zambardino (*)

Pensando nesse cenário, eu acredi-
to que a inovação é a chave para 
se conscientizar de que somos 

natureza e que a gente precisa usar os 
recursos que a natureza nos fornece de 
forma inteligente para manutenção da 
nossa espécie no planeta de uma forma 
saudável.

Eu não acredito que a gente consegue 
salvar o meio ambiente em sua totali-
dade, mas, acho que a gente tem que 
inovar para viver em harmonia com 
ele. Hoje vivemos um ciclo de comprar 
produtos nocivos para nossa saúde e 
depois ter que recorrer a remédios e 
à indústria farmacêutica. A inovação 
junto com a informação são a chave 
para ressignificar os produtos que 
consumimos e promover mais saúde 
para os seres humanos e para o planeta.

Para essa mudança a natureza deve 
ser, mais do que nunca, uma fonte 
de inspiração. Todas as indústrias 
seguem essa lógica desde o início da 
humanidade. A indústria farmacêutica, 
baseada na biomimética, por exemplo, 
tem remédios que têm princípios ativos 
que vem de plantas. Da mesma forma, 
o ser humano se inspira na natureza, 
entende como ela funciona e aprimora 
os recursos. O que nós precisamos ago-
ra é aprimorar cotidianamente o que a 
natureza nos ensina a fim de gerar mais 
saúde, não apenas lucro. 

Um conceito que tem sido muito 
conversado dentro dessa temática é 
a economia circular. A lógica dessa 
ideia também vem da natureza, que 
funciona em ciclos. Tudo na natureza 
tem um propósito de existir. Cada 
planta tem um princípio ativo, uma 
necessidade e uma função, ao mesmo 
tempo que tem um ciclo de vida que 
se auto recicla.

Nós conseguimos ter produtos que 
respeitam esse ciclo da natureza no 
nosso dia a dia. 

Um exemplo de ciclo biológico que 
não deixa resíduo algum é a bucha 
vegetal. Essa é uma planta que vem 

AI/Positiv.a

toneladas desse material vão parar 
nos oceanos? 640 mil toneladas a cada 
ano. Nós transformamos esse resíduo 
em esfregões ecológicos que substi-
tuem escovas plásticas, e também em 
saquinhos que substituem os sacos 
plásticos convencionais na compra de 
legumes e verduras. Outras empresas 
transformam esses mesmos resíduos 
do fundo do mar em calçados. 

Esse olhar circular deve sempre 
avaliar o ciclo de vida dos produtos e 
pensar como podemos reduzir os resí-
duos gerados diariamente no mundo. 
Eu espero que cada dia mais os líderes 
das empresas despertem esse olhar, 
afinal a natureza não vai conseguir 
esperar a nossa mudança no ritmo que 
seguimos hoje. 

(*) Formada em design pelo SENAC, a Excutiva 
sempre utilizou essa ferramenta como meio de 
transformação social e ambiental. Em 2016, ao 

repensar hábitos de consumo, desenvolveu sua 
primeira linha de produtos de limpeza consciente. 
Foi assim que nasceu a Positiv.a, empresa B que 
cria soluções para cuidar da casa, do corpo e da 

natureza. Por meio de produtos e serviços, a marca 
dedica-se a reestabelecer o equilíbrio entre meio 

ambiente e sociedade. Atualmente, Marcella é Co-
CEO da Positiv.a, sendo responsável pela gestão 

das áreas de comunicação, inovação e atendimento, 
dividindo o posto de CEO com Leandro Menezes.

de uma trepadeira, da mesma família 
do pepinno e da abobrinha. Quando 
seca, a bucha tem várias funções; e 
seu uso pode ser na limpeza da louça, 
do nosso corpo, ou até mesmo para 
fins menos difundidos, como isola-
mento acústico.

Quando deixamos de usar a bucha 
porque ela já está gasta, ela volta para 
o solo como nutriente para a terra. 

Quando não podemos ter produtos 
vindos do ciclo biológico, podemos 
aplicar sustentabilidade no ciclo téc-
nico, com materiais que já existem 
no meio ambiente. As redes de pesca, 
por exemplo, são um material ultra 
resistente, derivado do petróleo. No 
processo de fabricação, as redes pas-
sam por processos industriais cheio de 
agentes químicos para resistir a pesos 
significativos na pesca industrial.

Porém, quando as redes rasgam, os 
pescadores não são incentivados a re-
colher o material e a fazer o descarte 
correto. O que acaba fazendo com 
que várias dessas redes vão parar no 
fundo do mar. Sabe em média quantas 

No mercado de enxoval e decoração 
para quarto para bebê, a Grão de Gente 
se destaca pelo aumento de 300% nas 
vendas de seus enxovais

O comércio eletrônico não para de 
crescer! Segundo dados do estudo 
Webshoppers (Ebit/Nielsen & Bexs 
Banco), o faturamento do e-com-
merce (compra e venda de produtos 
pela internet) cresceu 41% em 2020, 
somando mais de 194 milhões de pe-
didos feitos por consumidores brasi-
leiros no último ano. O levantamento 
ainda ressalta que essa foi a maior alta 
percentual desde 2007.

Dentre os varejistas em destaque, 
lojas de departamento, como Ameri-
canas e Magazine Luiza, concentraram 
84,3% das compras online em 2020. 
Já as redes de artigos esportivos, que 
foram o segundo segmento mais po-
pular, geraram 2,8% do faturamento.

Mercado de enxoval tem grande 
alta e é destaque

A pandemia foi um grande desafio 
para as gestantes que precisavam 
montar o enxoval, mas não podiam 
sair de casa. O comércio eletrônico foi 
a solução para as grávidas realizarem 
suas compras com segurança e de 
forma muito prática. 

E-commerce cresce 41% em 2020; projeção 
para 2021 é de um aumento de 26%
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Neste segmento de enxoval e decora-
ção para quartos de bebês, a empresa 
Grão de Gente se destacou no mercado 
e viu suas vendas darem um grande 
salto nos meses de abril, maio e junho 
de 2020. A marca registrou um cresci-
mento de 300% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. 

Projeção do e-commerce para 2021
O comércio eletrônico segue em alta 

no Brasil. Segundo a projeção da E-bit 
| Nielsen, o crescimento previsto para 

o e-commerce brasileiro neste ano é 
de 26%, alcançando um faturamento 
de R$110 bilhões. De acordo com o 
levantamento, estima-se um aumen-
to de 16% no número de pedidos e 
de 9% no valor médio das vendas. 
Fatores como o fortalecimento dos 
marketplaces, a consolidação dos 
e-commerces locais e a maturidade 
logística para agilizar a entrega em 
busca da eficiência operacional irão 
contribuir para a expansão das com-
pras online. 

Marcella Zambardino, co-CEO da Positiv.a.
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19, 24 e 26. Voltado a gestores de recursos humanos de empresas, líderes 
de equipes, colaboradores-chave, sócios e/ou CEOs, empresários (de 
qualquer porte), além de interessados no assunto, o curso será 100% 
online em virtude da pandemia. Poderá ser feito por participantes de 
qualquer parte do Brasil, e até de outros países. As webaulas serão 
ministradas ao vivo, sempre das 19h às 22h, pelo horário de Brasília. 
Inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site da ESPM: (https://
www.espm.br/cursos/extensao/inovacao-criatividade/personal-branding
-organizacional-como-usar-marcas-pessoais-para-alavancar-negocios/)   

E - Venda de Pneus
A Pirelli começou a vender pneus para carros de passeio e SUVs atra-
vés do portal oficial da empresa, no (www.pirelli.com.br). Com isso, o 
Brasil é o primeiro país da América Latina a receber esse novo modelo 
de marketplace. Essa primeira fase do projeto é feita por meio de dois 
membros da rede oficial de revendedores, Campneus e TOC Pneus, e, 
em breve, será feita também pela Bellenzier Pneus. A Pirelli destaca 
que o “consumidor poderá encontrar de forma ágil e conveniente todo 
o portfólio Pirelli disponível para venda e selecionar o revendedor mais 
próximo para retirada e eventual instalação do produto”. A ação faz 
parte do processo de modernização do site da Pirelli, contando com 
os parceiros de tecnologia mais avançados no mercado atualmente. 
O serviço também contribui para amenizar a necessidade do contato 
pessoal, ajudando a diminuir a disseminação da Covid-19. 

F - Consultoria e Instrutoria 
O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o credenciamento de em-
presas de consultoria e instrutoria interessadas em compor o banco de 
prestadores de serviços da instituição. As empresas habilitadas poderão 
ser acionadas quando houver demandas em 17 áreas de conhecimento, 
como inovação, políticas públicas e sustentabilidade. O edital com as 
regras do processo de seleção está disponível no site (http://creden-
ciamento.sebraesp.com.br). Podem participar sociedades empresárias, 
sociedades simples e EIRELI, desde que o ramo de atuação permita a 
prestação de serviços de consultoria ou instrutoria nas áreas de co-
nhecimento ofertadas. Também é preciso ter matriz ou filial no Estado 
de São Paulo. O processo de credenciamento é feito em duas etapas. 
A primeira é a inscrição via portal com o envio de toda documentação 
exigida. Em seguida, a empresa passará pelo processo de habilitação 
jurídica e qualificação técnica, para análise dos arquivos enviados. 

G - Tecnologia e Produto
Na contramão da crise, gerando novos postos de trabalho e buscando 
mão de obra para suprir a demanda, a Gaudium, startup que desenvol-
ve tecnologia para mobilidade urbana  e logística de última milha, tem 

A - Automóveis por Grãos
A Stellantis lançou uma nova modalidade de venda de veículos para 
produtores rurais mediante o pagamento fixo e liquidado em grãos, 
como a soja, por exemplo. A operação vale para modelos da Fiat, Jeep 
e Ram. A venda ao setor de agronegócio será por meio de operações 
“barter trade” (troca ou permuta) e a fase de implantação da operação 
poderá contemplar 1,2 mil produtores dos estados de Mato Grosso, 
Goiás, Tocantins, Bahia, Paraná e Pará. “É um modelo de negócio que 
oferece segurança e previsibilidade aos produtores”, afirma o diretor de 
Vendas Diretas, Fabio Meira (www.stellantispress.com.br). 

B - Encontro com Empresários
Henrique Mandetta é o convidado da reunião mensal do Conselho 
Político e Social da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) nesta 
segunda-feira (10), a partir das 10h, na sede da entidade. O ex-ministro 
da Saúde vai falar sobre a solução para o dilema da COVID-19 na eco-
nomia a empresários do varejo.  Mandetta ocupou o cargo de ministro 
da Saúde de janeiro de 2019 a abril de 2020. Até 2022, o ex-ministro vai 
liderar o STOP TB Partnership Board, uma iniciativa operada por meio 
de uma secretaria hospedada pelo Escritório das Nações Unidas para 
Serviços de Projetos (UNOPS) em Genebra. Os interessados poderão 
assisti-lo pelos links (https://www.facebook.com/associacaocomercialsp) 
ou (https://www.youtube.com/user/acspdigital).  

C - Bike por QR Code 
A Tembici, líder em tecnologia para micromobilidade na América La-
tina, inovou ao lançar a liberação de bicicletas por QR Code em todas 
as praças do programa Bike Itaú. A atualização contribui com os novos 
hábitos de cuidados pessoais exigidos durante a pandemia, uma vez 
que o usuário não precisa digitar os códigos no dock das estações para 
destravar a bicicleta, basta aproximar o celular, evitando contato com 
o equipamento. Desde a implementação a adesão dos usuários têm sido 
extremamente positiva, já ultrapassando 1 milhão de viagens feitas com 
a nova função. Além disso, aproximadamente 50% de todos os usuários 
já testaram a novidade. Alinhado às orientações da OMS, além da limpeza 
diária com álcool 70%, ainda no centro de operações da empresa, todas 
as bikes são lavadas com cloro diluído em água (www.tembici.com.br).

D -  Marcas Pessoais 
Um curso essencial para quem almeja gerenciar a própria reputação, 
agregando valor à empresa, à marca e aos negócios que representa. 
Esta é a proposta do curso “Personal Branding Organizacional: Como 
Usar Marcas Pessoais para Alavancar Negócios”, da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), que acontece nos próximos dias 17, 

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

H - Caminhões Extrapesados
O Consórcio Mercedes-Benz traz mais uma inovação para os clientes da 
marca. Chega ao mercado o Plano Vozes da Estrada Volume 4, voltado 
a caminhões extrapesados das linhas Novo Actros e Axor. Com parce-
lamento de até 120 meses, o maior prazo do mercado, o plano oferece 
360 cotas, com créditos entre R$ 385 mil e R$ 756 mil. Esse novo plano, 
já disponível na Rede de Concessionários Mercedes-Benz de veículos 
comerciais, oferece mais vantagens aos participantes, como parcela 
reduzida até a contemplação, possibilidade de diluição de 100% do 
lance nas mensalidades a vencer ou lance parcelado em 4 vezes. Essas 
condições atrativas ajudam o cliente a programar a compra de seu novo 
extrapesado da marca equilibrando da melhor maneira o seu fluxo de 
caixa. Clientes que adquirirem as 50 primeiras cotas, nos créditos aci-
ma de R$ 524 mil, ganharão uma moto elétrica (mercedes-benz.com.
br/caminhoes).

I - Lide em Miami
Fundado no Brasil, em 2003, o Lide - Grupo de Líderes Empresariais 
reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de 
fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, 
assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa 
nas esferas pública e privada. Presente em 16 países e com 23 frentes 
de atuação, conta com 33 unidades regionais e internacionais com o 
propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de 
uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente. No último 
mês a instituição convidou o empresário brasileiro, Wagner Pontes, para 
a presidência da nova unidade, em Miami. Wagner foi premiado como 
“Jovem empreendedor do ano” por uma revista especializada, em 2008; 
“Melhor CEO do segmento de e-commerce”, em 2011 e “Melhor CEO 
do segmento de assessoria imigratória”; em 2020. 

J - Ensino de Matemática
Oito professores, seis deles do Colégio Marista Arquidiocesano, em São 
Paulo, se uniram com um objetivo em comum: facilitar o entendimento 
da Matemática, e, para isso, abriram um canal no YouTube, denominado 
“Os Matemáticos”. Eles produziram e publicaram no canal, mais de 200 
videoaulas que abrangem conteúdos do Ensino Fundamental (Anos 
Iniciais e Finais) e Ensino Médio. Os temas abordados são Operação 
com Decimais, Divisão e Prova Real, Elementos Geométricos, Ângulos, 
Equação Exponencial, Multiplicação, Números Primos, Propriedades da 
Potenciação, entre outros. “Os vídeos que produzimos não são profis-
sionais, pois não utilizamos equipamentos modernos, mas, certamente, 
são muito didáticos, feitos com muito carinho e dedicação”, afirma um 
dos professores youtubers, Sandro Yoshio Kuriyama. Para conhecer o 
canal “Os Matemáticos”, acesse o link: (https://bit.ly/3xLF98y).

Por que reduzir a 
mortalidade das PMEs 
é um sonho possível?

Ao longo dessa jornada 
de quase 10 anos como 
empreendedor, uma das 
perguntas que escuto com 
mais frequência é: “como 
você teve essa ideia?”

Gostaria que a resposta fos-
se tão reluzente quanto se 
imagina, mas a realidade é 

que eu simplesmente não consigo 
aceitar que nós, trabalhadores 
brasileiros em geral, não somos 
tão produtivos como tantas 
outras culturas espalhadas pelo 
mundo. O ano era 2011, estava eu 
na reta final do MBA Banking e 
iniciando meu PhD em Engenha-
ria e, claro, precisava estruturar 
um tema que me motivasse. 

Mergulhei então em uma abor-
dagem mais introspectiva sobre 
o porquê existe uma possível 
acomodação do brasileiro em 
ser menos produtivo e encontrei 
uma estatística que me marcou: a 
taxa de sobrevivência das PMEs 
brasileiras era de 73% após 2 
anos da fundação. Em outras 
palavras, a cada 100 novos em-
preendedores cheios de sonhos 
e expectativas, 27 deles iriam 
morrer sem nem entender os 
motivos. 

E a situação ficava pior, ao 
olhar para um horizonte de 5 
anos, mais da metade deles já 
teriam fechado as portas e uma 
boa parcela restante mal estaria 
tendo condições de sustentar 
o negócio. Não estou falando 
daqueles empreendedores de 
oportunidade que investiram em 
uma diversificação de renda, mas 
sim de empreendedores por ne-
cessidade por falta que de outras 
alternativas resolveram investir 
para tentar mudar seu futuro. 

Mais do que sonhos frustrados, 
desperdício de horas a fio de tra-
balho duro e uma luta incessante 
contra todas as famigeradas 
burocracias, esses empreen-
dedores estariam acumulando 
dívidas tão significativas que 
provavelmente os impediriam 
de empreender novamente. 
Isso não está certo! Muito antes 
da onda fintech surgir, percebi 
que o problema era estrutural: o 
brasileiro não é menos produtivo, 
muito pelo contrário, precisa ser 
muito mais produtivo para tentar 
gerar a mesma renda. 

Tendo trabalhado no mercado 
financeiro durante os 7 anos an-
teriores, minha inquietação au-
mentou quando identifiquei que 
os problemas principais estavam 

diretamente relacionados ao pró-
prio sistema financeiro. Existem 
alguns fatores que contribuem 
para a mortalidade das PMEs 
como a falta de experiência ou 
conhecimento do empreendedor 
para precificar seus produtos e 
oferecer melhores condições de 
financiamento para seus clientes. 

Não estou aqui para falar do 
que já foi feito nesse período, 
mas sim para avaliar o que ainda 
existe pela frente e, principal-
mente, porque temos convicção 
de que é possível reduzir muito a 
mortalidade das PMEs. Nas con-
versas com os empreendedores 
com quem tenho contato ou até 
mesmo com clientes, é comum 
ouvir relatos sobre os benefícios 
que já conseguem perceber em 
seus negócios assim que come-
çam a usar novas tecnologias 
para simplificar atividades até 
então complexas. 

Nosso papel como fintech é le-
var soluções práticas, acessíveis 
e que dialoguem com o pequeno 
empresário. E é interessante 
perceber a desconfiança dando 
lugar a felicidade, até chegar 
a inevitável questão: “Por que 
ninguém pensou nisso antes?”. 
Não sei a resposta exata para 
essa questão. Talvez o avanço da 
tecnologia permitiu a construção 
de soluções mais aderentes e 
customizadas ao público PME? 

Ou quem sabe, os próprios 
PMEs não quiseram fazer a 
aposta de que o investimento em 
tecnologia de fato iria simplificar 
suas atividades? Na dúvida, optei 
por enfrentar todas as dificul-
dades de frente e começar uma 
jornada que, tenho certeza, não 
se vence sozinho. Além de muitas 
pessoas que estão desbravando 
essa realidade junto comigo, vejo 
outros fundadores de startups 
em franco crescimento, colo-
cando seus esforços nesse jogo. 

Cada vez mais, tenho certeza 
que todas as dificuldades já co-
nhecidas das PMEs estão sendo 
estudadas e combatidas por 
muitas empresas que enxergam 
potencial nesses pequenos e 
médios empreendedores. O fu-
turo a Deus pertence, mas estou 
animado que o ecossistema de 
startups está enxergando o PME 
como ele realmente merece e não 
como em um simples discurso de 
marketing. Com certeza, vamos 
chegar lá! 

(*) - Engenheiro, mestre e doutor em 
engenharia de produção pela Poli/

USP, é fundador e CEO da Listo, 
fintech que promove a autonomia 
financeira de pequenos e médios 

empreendedores. 

Olavo Cabral Netto (*)

Suspensão de contratos lidera pedidos de acordo.

Entre as modalidades 
de acordo, a suspen-
são de contratos de 

trabalho lidera na compara-
ção com as três modalidades 
de redução de jornada. 
Os acordos de suspensão 
de contratos representam 
46,88% do total, o que equi-
vale a 237.587 empregos. 

Os trabalhadores que ade-
riram ao acordo recebem 
o Benefício Emergencial 
(BEm), que equivale a 100% 
do seguro-desemprego. Em 
troca, têm o posto de tra-
balho mantido após o fim 
da suspensão pelo período 
equivalente ao acordo. Em 
relação aos casos de redução 
de jornada, 29,51% dos acor-
dos (149.585) estabelecem 
redução de 70% dos salários 
com o recebimento do BEm 

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
registrou inflação de 2,22% em abril, taxa superior à apurada em 
março (2,17%). Com isso, o índice acumula taxas de inflação de 
10,38% no ano e de 33,46% em 12 meses, segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). A alta da taxa de março para abril foi 
puxada pelos preços no atacado. 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo passou de 2,59% em 
março para 2,90% em abril. Por outro lado, as taxas de inflação do 
Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, e do Índice 
Nacional de Custo da Construção caíram. O Índice de Preços ao 
Consumidor passou de 1% em março para 0,23% em abril. Já o 
Índice da Construção recuou de 1,30% para 0,90% no período (ABr).

O 5G irá revolucionar a indústria, as 
empresas e possibilitar avanços no que se 

refere à Internet das Coisas.

O ministro das Comunicações, Fábio 
Faria, disse que a chegada da tecnologia 
5G vai revolucionar a vida das empresas 
do país, ao participar do evento virtual 
da Semana Nacional das Comunicações 
Diálogo Conexis. O ministro destacou que 
a tecnologia vai aumentar as aplicações 
de internet das coisas, especialmente em 
setores como o agronegócio.

“Teremos aumento do PIB do agronegó-
cio, avanços na telemedicina e em seguran-
ça pública, além da possibilidade de acabar 
com o deserto digital que atinge hoje cerca 
de 40 milhões de brasileiros, grande parte 
deles na Região Norte”, disse o ministro. “O 
setor [do agronegócio] terá potencial para 
crescer 20% ao ano, o que significa dobrar 
de tamanho em cinco anos”, afirmou.

Segundo Faria, o governo deve realizar o 
leilão do 5G ainda este ano. Ele disse que 
o edital do leilão ainda está em análise no 
Tribunal de Contas da União (TCU) e a 
expectativa é que a corte finalize a análise 
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Programa de redução de salários 
preserva mais de 500 mil empregos
Em pouco mais de uma semana em vigor, a nova rodada do programa de preservação do emprego 
registrou 506.834 acordos fechados, divulgou a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia

ano passado o programa pre-
servou o emprego e a renda 
de cerca de 10,2 milhões de 
trabalhadores em acordos 
que tiveram a adesão de mais 
1,5 milhão de empresas. 

Os acordos individuais 
entre patrões e empregados 
podem ser de redução de 
jornada de trabalho e salá-
rio apenas nos percentuais 
de 25%, 50% ou 70%. Na 
prática, um trabalhador que 
tiver redução de 25% do sa-
lário receberá 25% do valor 
do seguro-desemprego que 
ele teria direito em caso de 
demissão, e assim sucessiva-
mente. No caso da suspensão 
temporária dos contratos de 
trabalho, o governo pagará 
ao empregado 100% do valor 
do seguro-desemprego a que 
ele teria direito (ABr).

no valor de 70% do seguro-
desemprego, e 17,25% dos 
acordos (87.446) foram 
fechados para reduzir o 
salário em 50% com a com-
plementação de 50% do 
seguro-desemprego. 

Um total de 6,36% (32.216) 
dos acordos preveem a re-

dução de 25% dos salários 
com o pagamento de 25% 
de seguro-desemprego. O 
programa funciona nos mes-
mos moldes do ano passado, 
quando vigorou por oito 
meses para evitar demissões 
em empresas afetadas pela 
pandemia da Covid-19. No 

Fábio Faria: a tecnologia 5G vai 
“revolucionar” vida das empresas

O ministro ressaltou o impacto que a 
implementação do 5G trará para a econo-
mia. “O Brasil é um dos países que mais 
atrai investimentos em tecnologia, e com 
o 5G vamos melhorar nosso ambiente de 
negócios e expandir as telecomunicações 
em todo o território nacional”, disse. De 
acordo com o ministro, 90% das novas 
antenas que serão usadas para oferta 
específica do serviço poderão ser caracte-
rizadas como de pequeno porte, fazendo 
com que a sua instalação seja simplificada.

Um decreto sobre a instalação de 
antenas foi publicado pela pasta no ano 
passado. Segundo o ministro, a medida di-
minuiu os entraves para a instalação desse 
tipo de equipamento pelas operadoras de 
telecomunicações. “Sem o decreto da Lei 
Geral de Antenas, seria impossível termos 
5G. Principalmente em relação ao silêncio 
positivo. Em vários estados do Brasil nós 
demorávamos dois, três anos para termos 
retorno”, disse (ABr).

em junho. “Iremos levar internet para a 
população brasileira que ainda não têm. O 
4G revolucionou a vida das pessoas e o 5G 
irá revolucionar a indústria, as empresas 
e possibilitar avanços no que se refere à 
Internet das Coisas”, disse.

IGP-DI acumula inflação de 33,46%



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

à indústria

Um ano após o início 
da pandemia, a 
indústria passou por 
uma interrupção 
e transformação 
significativas

Para um setor que 
trabalha principal-
mente em espaços 

físicos, o fluxo de trabalho 
e as mudanças de produção 
foram abruptas e altamen-
te impactantes. Apoiar-se 
na tecnologia, adaptar-se 
rapidamente às novas 
demandas e restrições da 
cadeia de suprimentos e 
adotar processos de segu-
rança sem contato - tudo 
isso enquanto mantém 
a produtividade - foram 
enormes desafios a serem 
superados. 

Mas depois de um ano 
inteiro respondendo e se 
adaptando a essa crise, o 
setor industrial aprendeu, 
e muito. O trabalho remo-
to generalizado nunca foi 
uma consideração séria, 
mas com essa mudança 
vieram alguns insights sur-
preendentes e bem-vindos. 
As etapas para reduzir o 
contato e prevenir os riscos 
da COVID-19 também me-
lhoraram a eficiência geral 
e a segurança da força de 
trabalho. 

O fechamento de frontei-
ras desencadeou uma nova 
exploração em inovações 
da cadeia de abasteci-
mento global. Essas des-
cobertas levaram muitos 
a reavaliar como novos 
processos, maneiras de 
trabalhar e adaptabilida-
de podem determinar a 
direção que a indústria 
está tomando. Poucos se-
tores estavam totalmente 
preparados para o que es-
tavam prestes a enfrentar 
em março passado. Mas 
quando a pandemia atin-
giu, a indústria se adaptou 
rapidamente. 

No Brasil, inclusive, a 
digitalização se acelerou, 
com o aumento de plan-
tas mais conectadas - e 
já entrando em uma era 
Logística 4.0. Além disso, 
muitas empresas tiveram 
que rapidamente mudar 
a sua linha de produção, 
ora pela necessidade do 
mercado (da crise da falta 
de álcool de março passado 
a prateleiras repletas do 
produto, com embalagens 
e opções bem variadas, por 
exemplo), ora para adaptar 
a planta e simplesmente 
sobreviver. 

Os recursos de engenha-
ria necessários para traçar 
uma linha de produção e 
fabricar algo novo mostra-
ram a resiliência que pode 
ser alcançada modificando 
o equipamento existente e 
os fluxos de materiais. Por 

meio da criação de novos 
produtos surgiram novas 
parcerias que de outra for-
ma nunca teriam existido. 
As exigências trouxeram 
novas capacidades às in-
dústrias para entregarem 
produtos e serviços de 
maior valor agregado. 

Uma outra mudança 
significativa foi em relação 
à cadeia de suprimentos. 
A pandemia interrompeu 
as operações em todo 
o mundo, e a capacida-
de de enviar produtos e 
equipamentos através das 
fronteiras ficou restrita - 
as cadeias de suprimento 
em todo o mundo ainda 
passam pela crise causada 
pela pandemia, e agravada 
por outros fatores, como o 
recente bloqueio do canal 
de Suez e a falta de con-
têineres. 

Essas interrupções no 
fornecimento e distri-
buição foram vistas em 
quase todos os segmentos 
da indústria, e agora as 
organizações estão exa-
minando suas cadeias de 
fornecimento em busca 
de vulnerabilidades. Para 
se preparar para o futuro 
contra a próxima crise, 
muitos na indústria estão 
repensando suas estra-
tégias de sourcing, com 
uma visão mais holística 
da cadeia de suprimentos. 
Outro aspecto que antes da 
pandemia era impensável 
para qualquer indústria foi 
o home-office. 

A pandemia forçou a 
adoção temporária de 
operações de trabalho em 
casa e, embora muitos 
antecipassem algumas 
dificuldades e estivessem 
ansiosos por um retorno 
ao normal, o resultado foi 
melhor do que o esperado. 
Em um setor que não foi um 
dos primeiros ou grandes 
adeptos do trabalho em 
casa, a produtividade e 
a colaboração não foram 
afetadas e, em muitos 
casos, mostraram-se mais 
benéficas. 

Com sua capacidade 
comprovada de aumentar 
a flexibilidade, reduzir cus-
tos e melhorar a eficiência, 
a indústria continuará a 
avaliar quais funções po-
dem permanecer em uma 
capacidade remota perma-
nente pós-pandemia. Um 
ano depois, muitas coisas 
permanecem as mesmas. 
Ainda estamos lutando 
contra uma pandemia, que 
atingiu milhares de pessoas 
- tanto do ponto de vista 
de saúde, quanto social e 
econômico. 

Mas, certamente, a in-
dústria aprendeu a ser 
mais resiliente e, o mais 
importante: mais segura. 

(*) - É Gerente de Produtos da Atech 
(www.atech.com.br)

Claudete Borges Ferreira (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de maio de 20214

De acordo com o relatório Justiça em 
Números, do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), em 2020 foram contabilizados 
77,1 milhões de processos em andamento 
nos tribunais de todo o país. Esses dados 
são um espelho de quantos processos são 
iniciados por advogados no Brasil.

Além das declarações que são enviadas 
aos fóruns e tribunais, ainda existem os 
documentos, que ficam apenas concen-
trados entre as partes e os escritórios ou 
advogados autônomos. Foi pensando no 
trabalho que os profissionais têm com 
esses documentos que o AssinaturaGrá-
tis.Com, ferramenta da Contraktor, e 
Cláusula Certa se uniram para oferecer 
gratuitamente assinatura eletrônica e 
cláusulas contratuais para os profissionais 
da área. 

Com essas ferramentas, os advogados 
podem confeccionar documentos a par-
tir do maior repositório de cláusulas do 
Brasil, que possui material aprovado por 
profissionais da área jurídica, e enviá-los 
para a assinatura eletrônica das partes 
envolvidas em ambiente digital e de forma 
totalmente segura. Segundo Bruno Pazet-
ti, CEO do Cláusula Certa, a ferramenta 
nasceu para criar um ambiente de cola-
boração entre os operadores do Direito. 

“Nosso portal público disponibiliza 
conteúdo de alta qualidade gratuitamente 
para todos os usuários cadastrados. Nos 

A assinatura digital ganha mais espaço 
sendo aceita em diversas negociações, 

já que tem validade legal.

Os riscos são grandes, 
mas os sonhos e a 
vontade de realizá

-los são maiores. Porém, 
entrar nesse desafio não 
significa andar no escuro e 
exige muito trabalho e pla-
nejamento. Afinal, as falhas 
também são um processo de 
aprendizado. 

“O que vale é tomar 
medidas em direção aos 
seus objetivos e encontrar 
maneiras de reduzir os 
riscos dos seus negócios. 
Uma das poucas formas 
de se fazer isso é usando 
o cálculo de riscos que 
vai medir a probabilidade 
e o impacto, positivo ou 
negativo”, afirma Charles 
Gularte, VP de operações 
da Contabilizei, escritório 
de contabilidade pioneiro 
em digitalizar os processos 
contábeis. De acordo com o 
especialista, existem cinco 
tipos diferentes de elemen-
tos que devem ser muito 
bem avaliados. São eles: 
 1) Incerteza - É muito 

comum não conseguir 
definir o grau de risco 
de um determinado 
fator em função da 
falta de informações. 
Há outras causas para 
a incerteza também, 
como informações de 
veracidade duvidosa, 
excesso de dados, fon-
tes sem credibilidade, 
dados contraditórios e 
outros. Quanto maior 
a incerteza, maior 
é a chance de algo 
inesperado acontecer. 
Para isso, apresento 
nos pontos a seguir 
a melhor forma de se 
preparar para cenários 
incertos. 

 2) Complexidade - O 

A Confederação Nacional do Comér-
cio (CNC) manteve em 3,3% a previsão 
de crescimento do volume das vendas 
no varejo para 2021, após a divulgação 
da Pesquisa Mensal de Comércio de 
março, pelo IBGE. Para a entidade, a 
tendência é que as vendas só reajam 
de forma mais consistente a partir da 
segunda metade do ano, diante de um 
grau maior de imunização da população 
e de menos restrições ao funcionamen-
to dos estabelecimentos comerciais. 

“A ausência do auxílio emergencial 
e a contração do mercado de trabalho 
ao longo do primeiro trimestre impac-

taram negativamente os resultados 
das vendas no varejo”, afirma José 
Roberto Tadros, presidente da CNC, 
ressaltando que as variações negativas 
na circulação de consumidores ainda 
ditam o ritmo das vendas. 

No fim de março a circulação de con-
sumidores em áreas comerciais ainda 
estava 40% abaixo do nível verificado 
em fevereiro de 2020 – menor patamar 
desde junho do ano passado (-44%). 
O volume de vendas no varejo recuou 
0,6% em março, acumulando a terceira 
retração nos últimos quatro meses e 
encerrando o primeiro trimestre de 

2021 com um recuo de 4,3%, em relação 
ao quarto trimestre do ano passado.

Fabio Bentes, economista da CNC, 
destaca que os segmentos mais afe-
tados pertencem ao grupo do varejo 
não essencial, como: tecidos, vestu-
ário e calçados (-41,5%), móveis e 
eletrodomésticos (-22,0%) e livrarias 
e papelarias (-9,1%). “A exceção ficou 
por conta de hiper, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo 
(+3,3%), que acabam sendo impacta-
dos positivamente pelas restrições à 
circulação de consumidores” (Gecom/
CNC).

Quais são os principais fatores 
de risco para o empreendedor? 

Todo empreendedor já fez sacrifícios, largou seu emprego e já enfrentou as inúmeras incertezas de 
abrir o seu próprio negócio

executar uma ação 
alternativa seja maior 
do que correr o próprio 
risco, nesse caso, de-
pendendo do contexto, 
você deve avaliar a re-
lação custo-benefício. 
Quanto mais formas 
de reduzir ou eliminar 
os impactos, a proba-
bilidade, a incerteza, 
a complexidade e o 
número de ameaças, 
menor será o risco. 

 5) Saiba que um em-
preendedor não é 
um aventureiro - Ser 
empreendedor não é 
ser aventureiro. Com o 
planejamento do negó-
cio e a análise de riscos, 
toda pessoa jurídica 
deve fazer um balanço 
entre todos os prós e 
os contras e, quando 
assume o risco, faz de 
tudo para minimizá-lo. 

Pense no seu negócio, por 
exemplo: você já analisou 
o risco do seu principal 
fornecedor quebrar? Qual 
será o impacto para a sua 
empresa? De que forma o seu 
produto será prejudicado? 
O seu produto ou negócio 
dependem exclusivamente 
desse fornecedor? 

Essas são apenas algumas 
das perguntas que podem 
ser feitas para diminuir os 
riscos da tomada de decisão. 
Em todas as tomadas de de-
cisão do seu negócio podem 
existir riscos. Fica a dica: use 
sempre os critérios certos 
e faça a análise de todos os 
fatores envolvidos. Só assim 
o empreendedor sabe onde, 
quando e como ele deve 
trabalhar sua atenção. Fonte 
e mais informações: (www.
contabilizei.com.br).

Os riscos são grandes, mas os sonhos 
e a vontade de realizá-los são maiores.
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primeiro passo para 
lidar com a incerteza 
é entender a comple-
xidade do seu negócio 
e saber analisar a 
quantidade de variá-
veis que influenciam a 
sua atividade. Quanto 
maior o número de va-
riáveis, maior a chance 
de algo dar errado. Por 
exemplo, a diferença 
entre organizar uma 
festa de aniversário 
para os familiares mais 
próximos e uma fes-
ta para centenas de 
convidados. O grau 
de complexidade do 
evento com muitos 
convidados é bem 
superior, pois envolve 
uma grande quantida-
de de pessoas, de for-
necedores, de tempo, 
além do orçamento, 
espaço e outros fa-
tores que precisam 
ser considerados para 
viabilizar o projeto. 

 3) Ameaças - As ame-
aças estão presentes 
em nossas vidas e 
todos nós assumimos 

algum tipo de risco. 
Atravessar uma rua 
é arriscado, mas uma 
estrada movimentada, 
muito mais. A ameaça 
é o elemento que gera 
o risco, e, como vimos 
no exemplo anterior, 
uma mesma atividade 
pode ter baixo risco 
em um contexto e alto 
risco em outro. Para se 
preparar para o mer-
cado existem diversos 
diagramas que podem 
ser utilizados, como o 
caso da análise SWOT, 
onde o empreendedor 
consegue enxergar 
forças (strengths), 
fraquezas (weakness), 
oportunidades (oppor-
tunities) e ameaças 
(threats). 

 4) Ação alternativa - 
Nesse ponto o risco 
existe, você já sabe, 
mas o que pode ser 
feito para eliminar ou 
minimizar o risco? É 
essa análise que vai 
definir sua estratégia. 
Muitas vezes, pode 
ser que o custo para 

CNC mantém em 3,3% projeção de 
crescimento para o varejo

Parceria torna a confecção e a assinatura de 
documentos menos burocrática

destacamos, além da qualidade do conte-
údo, pela plataforma de tecnologia onde 
este conteúdo é entregue. Com o tempo, 
escritórios de advocacia e departamentos 
jurídicos começaram a nos pedir que fosse 
disponibilizada a mesma plataforma que 
está no ar no ambiente público de maneira 
privada. Assim nasceu o Cláusula Certa 
na sua versão enterprise, onde escritórios 
e departamentos gerem o seu próprio 
conteúdo de forma privada”. 

De acordo com Bruno Doneda, CEO 
da Contraktor, a ideia de unir essas fer-
ramentas surgiu para tornar a rotina dos 

usuários menos atribulada. “Com o uso da 
tecnologia, nós buscamos desburocratizar 
processos que não precisam ser mais lentos 
e morosos dentro da área jurídica e oferecer 
aos advogados uma forma simples e mais 
barata de seguir com seus processos.” 
Segundo um levantamento realizado pela 
Contraktor, somente na Assinatura Grátis 
os advogados realizam em média 600 for-
malizações de contratos por dia. 

Um dos usuários da ferramenta é Felipe 
Franchi, presidente da comissão de direito 
empresarial da OAB Piracicaba, que co-
menta que as complicações precisam ser 
reduzidas no Brasil. “Nosso país é muito 
burocrático. Ainda é o país do carimbo, que 
tem que ir no cartório. Conheci a startup em 
2020 e achei a ideia genial pela facilidade. 
Você sobe o documento e controla quem 
assinou, quem falta assinar e o documento 
fica armazenado na nuvem. Facilita a vida 
absurdamente”. 

Fernando Schumak é advogado, funda-
dor da Schumak Law e professor em um 
curso universitário de direito e incluiu 
essas tecnologias em seu dia a dia, assim 
como outros escritórios de advocacia vem 
fazendo. Para ele, a plataforma é uma 
ferramenta que precisa chegar a todos. “É 
mais do que um produto, é uma ideia, um 
movimento. Temos que abrir esse mercado, 
ainda não é comum”, finaliza. Fonte e mais 
informações: (www.assinaturagratis.com). 

ab
ei

nf
ob

ra
si

l.c
om

/re
pr

od
uç

ão

O pretendente: WESLEY DA SILVA CAVALCANTE, nascido em Osasco - SP (registrado 
em Carapicuiba - SP), no dia (02/01/1996), profissão autônomo, estado civil solteiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lauciênio Cavalcante 
e de Erinalda Gomes da Silva Cavalcante. A pretendente: GRAZIELLE ROCHA DE 
OLIVEIRA, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia (23/09/1999), profissão autônoma, 
estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Romildo Tavares de Oliveira e de Sonia Regina da Silva Rocha.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial
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Miranda Gray – Pensamento – Valendo-se de 
muita expertise, sabedoria, consciência ambiental 
e muita espiritualidade,  Miranda mais uma vez 

surpreende com seus conceitos para continuar a implementar 
pilares objetivando uma saudável vida feminina. O mercado 
está eivado de produtos que prometem realizações de sonhos, 
alguns transformando-se em verdadeiros pesadelos. Miranda 
foge – sem ilações - totalmente à regra. Não cria ilusões, ensina 
maneiras maduras de bem viver, particularmente num momento 
tão crucial e muitas vezes sofrido,  quanto o grafado no subtítulo. 
Não dá o peixe, ensina a pescar. Alentador. 

A Mulher Realizada: Como otimizar 
o seu ciclo menstrual para alcançar 
sucesso e plenitude em todas as 
áreas da sua vida

Maria Mortatti – Scortecci – A sempre ótima 
maestra uma vez mais abriu, de maneira condes-
cendente, seu literato baú. Nesta obra, compilou, 
para gáudio e deleite de seus seguidores, vinte 

contos criados entre 1979 e 2012, nos quais desnuda situações 
submissas, algumas até vexatórias, de algumas mulheres presas 
a um sistemático momento. Muito difícil escolher o melhor. São 
todos ótimos! Ela deseja que em suas páginas , leitoras sejam 
atingidas por um repto libertador, para que tais situações não 
se repitam, se não totalmente banidas, ao menos bastante 
atenuadas sejam. No posfácio a autora desculpa-se por ter 
demorado tanto a publicá-los. Nós leitores não a perdoamos 
pelo lapso. Sucesso!

Mulher Emudecida

Gustavo Succi e Luciano Garcia – CMJ –  Ima-
gine um conselho onde reúnem-se diversas empre-
sas, gestores, empreendedores e CEOs de todos os 
matizes. A princípio, poderá parecer um verdadeiro 

caos. Nada disso! Os mentores – autores da obra – do inovador 
sistema de gestão – “Conselho Mudando o Jogo” -  demonstram 
clara e limpidamente em suas páginas, justamente o oposto. A 
experiência advinda desses encontros implementam um revi-
talizante sistema de gestão, lastreado em factíveis alicerces, 
que pelo visto jamais serão imutáveis, antes, seus gestores 
entendem, pelas trocas de experiências e qualificados “ensi-
namentos” recebidos, que deverão acompanhar atentamente 
cada movimento mercadológico, nacional e internacional, bem 
como afinar-se com seus internos departamentos. Com linguajar 
nada afetado, bastante empático, todavia profundo, palmilhará 
o caminho do êxito a um atento administrador. Oportuno.

Bora Mudar o Jogo!

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Os alunos são atraídos principalmente pela possibilidade de 
criar a própria marca de bebida.

Em meio a uma série de 
incertezas causadas pela 
pandemia do Coronavírus, 

uma turma especial de empre-
endedores descobriu um novo 
mercado. É cada vez maior o nú-
mero de pessoas que resolveram 
apostar no ramo da bebida adulta 
não só como tábua de salvação 
para o momento presente, mas 
como uma grande aposta para a 
médio e longo prazo. 

E não é para menos, de 
acordo com um levantamento 
recente feito pela Synapcom, 
empresa especializada em 
plataformas de negócios digi-
tais, no ano passado houve um 
aumento de 960% nas vendas 
de bebidas alcoólicas somente 
pela internet. É neste cenário 
que surge como alternativa o 
Lucrando com Bebidas, um 
curso totalmente online, que 
ensina o passo a passo para que 
qualquer pessoa possa ter uma 
marca de Cachaça, Whisky, Gin, 
Vodka, Rum, Bebida alcoólica 
mista, sem que ela precise in-
vestir uma fortuna para montar 
uma destilaria. 

“Tudo que o empreendedor 
vai precisar fazer é seguir as 
dicas do curso para criar uma 
marca forte e duradoura da 
bebida que ele quiser colocar 
no mercado”, afirma Lean-
dro Dias, um dos criadores e 
professor do curso. “Grande 
parte dos nosso alunos fazem 
o curso já pensando em investir 
em um negócio próprio para 
conseguir uma fonte de renda 

Buscando renda extra, 
brasileiros investem em 

produção de bebidas em casa
É na crise que surgem as oportunidades. Este ditado empreendedor nunca foi tão verdadeiro como no 
momento atual

e da qualidade das bebidas re-
nomadas do setor, então desen-
volvemos uma receita em casa. 
Compramos um alambique 
pequeno e nos surpreendemos 
com o resultado já na primeira 
produção”, diz Bruna. Com a 
pandemia, elas começaram a 
pensar em novas possibilidades 
e na ideia de vender o gin para 
obterem uma renda extra.

Após enviarem a receita para 
uma destilaria, o desafio foi 
desenvolver um produto que 
conquistasse a confiança dos 
brasileiros. Para isso, investi-
ram em um gin premium com 
botânicos, além de uma garrafa 
francesa. “Nosso objetivo é jus-
tamente mostrar que é possível 
uma bebida ter qualidade e ser 
fabricada no Brasil”, ressalta 
Bruna. A ideia da bebida co-
meçou em novembro do ano 
passado, e até o momento elas 
já investiram R$50 mil reais.

Por conta da pandemia, a be-
bida será vendida inicialmente 
pelo site e pelo Instagram @
donnagin.br. O objetivo é co-
mercializar a bebida para todo 
Brasil já no mês de maio. “Como 
as pessoas estão priorizando 
comprar de pequenos empre-
endedores nesse momento, 
nossa expectativa é bastante 
positiva. Além disso, como 
estamos passando por esse 
momento delicado, o álcool 
consumido com moderação 
ajuda a relaxar um pouco”, 
finaliza Bruna. - Fonte: (www.
lucrandocombebidas.com.br).
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alternativa nesse período.”, 
explica Leandro. 

Lançado no ano passado, 
já passaram pelo curso mais 
de 1000 alunos interessados 
em investir em um mercado 
lucrativo e que teve um cresci-
mento considerável por conta 
da pandemia. “Os alunos são 
atraídos principalmente pela 
possibilidade de criar a própria 
marca de bebida”, comenta. Ele 
reforça ainda que antigamente 
ter uma marca de bebidas desti-
lada significava ter que investir 
uma fortuna em equipamentos 
de produção, mas hoje a reali-
dade é bem outra.

Um dos setores que tem 
registrado maior queda no fa-
turamento desde que começou 
a pandemia sem dúvida é o de 
festas e eventos. “Sou formada 
em radiologia, mas sempre gos-
tei de música e festas, então me 

profissionalizei e hoje trabalho 
como DJ. Porém, em função 
do isolamento social, tive de 
abrir mão da paixão de tocar, 
e resolvi diversificar”, explica 
Bruna Belter.

Com mais tempo em casa, 
certo dia, em uma conversa com 
sua amiga biomédica Tamara 
Boeira, Bruna discutia com 
ela sobre o mercado de gin no 
Brasil. “Nós tínhamos aquele 
preconceito de que bebida 
alcoólica boa precisava ser im-
portada, até que começamos a 
pensar sobre a possibilidade de 
produzir nosso próprio gin em 
casa”, afirma Bruna. Foi então 
que elas decidiram fazer o curso 
online Lucrando com Bebidas.

“Como somos de Cascavel 
(PR) e moramos perto da 
fronteira, que nos dá fácil 
acesso a bebidas importadas, 
nós tínhamos noção do sabor 

André Franco (*)

Um levantamento feito pelo 
Comitê de Brand Advertising, 
do IAB Europa, aponta que 
77% dos heads de marketing 
consideram o Brand Safety uma 
prioridade. 

Em uma época de intensa 
disseminação de fake news, 
publicação de informações 
inadequadas e ampliação da pu-
blicidade via mídia programá-
tica, existe uma preocupação 
crescente das marcas a não se 
associarem a conteúdos impró-
prios, de forma automática. E 
nesse contexto, o Brand Safety 
se torna cada vez mais impor-
tante para evitar uma crise de 
imagem e blindar o anúncio de 
aparecer em locais indevidos. 

Com todo o amadurecimen-
to do mercado publicitário e 
com o aumento da exigência 
em relação a LGPD, a ten-
dência é que a segurança 
oferecida pelo Brand Safety 
seja cada vez mais essencial 
para que as adtechs consi-
gam fortalecer suas relações 
de confiança com as marcas, 
publishers e consumidor final. 
Não há dúvida que o mercado 
de publicidade digital evoluiu 
muito nos últimos anos no que-
sito de recursos internos que 
minimizam esse problema. 

Identificar ambientes ou sites 
“indesejados” (relacionado a 
crimes) e temas arriscados 
são grandes preocupações 
das agências anunciantes e do 
mercado digital no geral. Os 
desafios atuais passam pelo 
grande volume de conteúdo 

produzido diariamente, moni-
toramento constante e atuali-
zação de dados. 

Diversas ferramentas podem 
ser usadas para um controle 
maior da publicidade progra-
mática. Alguns recursos já são 
conhecidos, como por exemplo 
o blocklist, sistema interno que 
bloqueia uma lista de palavras 
de baixo calão, incitação ao 
ódio, violência, racismo, por-
nografia, entre outros. Existe 
também o wishlist, lista de 
sites positivos e desejados no 
mercado. 

A realidade é que se tornou 
cada vez mais importante apos-
tar em soluções customizáveis 
de acordo com o propósito de 
cada empresa e do público que 
deseja impactar e isso, conse-
quentemente, traz resultados 
mais assertivos. Para aumen-
tar ainda mais a confiança, 
os serviços de auditoria são 
imprescindíveis para que as 
marcas possam confirmar se 
aquele ambiente digital é se-
guro ou não. 

Por fim, no mercado publi-
citário há uma infinidade de 
ferramentas e estratégias que 
podem ser utilizadas para im-
pactar positivamente um pros-
pect, converter uma venda ou 
atrair um novo cliente. Porém, 
cabe às marcas terem respon-
sabilidade e compliance do 
conteúdo produzido por essas 
mídias para garantir efetividade 
das campanhas. 

(*) - É CCO da Cazamba, especialista 
no desenvolvimento de tecnologias 

em mídia para permitir que as marcas 
engajem com seus consumidores.

Por que o Brand Safety 
é fundamental nas 

campanhas publicitárias?

*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

Pedro Signorelli (*) 

Hoje caminhamos para um novo capita-
lismo, o dinheiro, antes concentrado nas 
grandes corporações, começa a chegar 
mais facilmente a empresas menores.

Embora por diferentes mecanismos, o 
poder também começa a ser descentraliza-
do porque o conhecimento é disseminado 
de forma mais rápida e, na medida que isso 
ocorre, você começa a ter protagonismo 
vindo de onde outras partes. Antes os 
grandes bancos, por exemplo, dominavam 
o mercado, você tinha que pagar uma 
mensalidade para ter uma conta corren-
te, hoje tem várias opções gratuitas para 
manter uma conta. 

Nas companhias, as decisões deixam 
de ser adotadas lá no “Olimpo”, ou seja 
exclusivamente ou majoritariamente 
pelo presidente, esse poder está cada 
vez mais descentralizado de forma que 
os times podem decidir como contribuir 
para a execução da estratégia da empresa 
e, especialmente, no que diz respeito ao 
processo de inovação. 

É fato que ainda há uma forte direção 
top down pelos executivos, e ainda ha-
verá por bastante tempo, pois a cultura 

não muda da noite para o dia, mas não 
tem como negar que os times estão mais 
participativos. Esse novo cenário também 
impõe a mudança no perfil do líder, que 
dentre suas características têm como 
destaque a orientação de servir. 

Antes, para tomar qualquer decisão, era 
necessário consultar o líder e este, o seu 
líder. Cada ação demandava: faço isso, 
faço aquilo, ou ainda: eu faço o que? A 
resposta, geralmente, seguia um caminho: 
faça isso. Agora, o líder deixa de dar a 
resposta correta e passa a ajudar a fazer as 
perguntas certas para construir, junto com 
o time, o caminho que precisa ser trilhado 
para traçar a estratégia da organização, 
com isso, necessariamente as pessoas se 
engajam muito mais. Por que? 

Porque elas estão opinando, se sentem 
ouvidas. Aqui se aplica a tão aclamada 
empatia, o líder se coloca no lugar do 
outro e entende que ele necessita das 
pessoas contribuindo para a estratégia. O 
perfil de liderança passa a ser o de uma 
liderança mais humana que consegue 
se relacionar com as pessoas, criar um 
ambiente adequado para  que elas deem 
o seu melhor. 

Nesse sentido, a administração via 

OKRs - Objectives Keys Results - se 
torna  fundamental, justamente por ter 
como pilar um modelo de gestão mais 
ágil, mais ajustada aos tempos em que 
vivemos e, principalmente, por olhar para 
cada indivíduo e área da empresa como 
elementos que compõem o todo, o que 
ajuda a criar um sentimento de unidade 
e de colaboração.

Quanto ao questionamento: esse novo 
capitalismo é uma passagem para algo ain-
da a ser descoberto ou chegou para ficar? 
Tendo a achar que ainda está chegando 
e vem para ficar. É uma mudança muito 
importante. As perspectivas financeiras 
continuam existindo, claro, afinal a longe-
vidade das empresas depende da geração 
de lucro, mas existe, na minha visão, o 
papel que as empresas têm não é só o de 
gerar lucros, mas o de contribuir para o 
progresso da sociedade de maneira geral. 

Acredito firmemente que muita coisa 
boa pode surgir a partir desse novo ce-
nário.

(*) - É especialista na implementação do método 
OKR, tendo criado a Pragmática Consultoria 
em Gestão, com o objetivo de ajudar outras 

organizações em suas jornadas de transformação e 
gestão (www.gestaopragmatica.com.br). 

O perfil da liderança no novo capitalismo
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Em 2019, antes mesmo da pandemia da Covid-19 se instalar, o 
BC sugeriu algumas metas para o setor até 2022, entre elas, o 
incremento de 8% para 20% de participação das cooperativas 

no volume de crédito concedido no Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) e, ainda, um maior acesso ao crédito para cooperados com 
renda de até 10 salários-mínimos. 

Para tal, a autarquia recomendava uma ampliação da participa-
ção das cooperativas nas regiões Norte e Nordeste, de 13% para 
25%. Segundo Marco Juarez Reichert (*), consultor financeiro e 
empresarial, as cooperativas de crédito atendem com excelência 
às demandas de pessoas físicas, jurídicas, empreendedores e in-
vestidores e, ainda, oferecem uma série de benefícios agregados.

Além disso, conforme o especialista, nas cooperativas o 
atendimento é personalizado, a precificação de produtos e 
taxas é justa e, ao final de cada ano, acontece a distribuição 
de parte do resultado, as chamadas sobras líquidas – equiva-
lentes aos lucros. 

Ou seja, o cooperado é também sócio, participando ativamente 
do dia a dia da cooperativa e, ainda, tem direito a produtos e ser-
viços customizados. E, acima de tudo, como instituição coletiva 
que é, o cooperativismo contribui para avanços na economia 
de modo geral e em prol de toda a sociedade, graças a ações 
educativas e culturais. 

Em tempo: o cooperativismo é um movimento centenário no 
país e tem raízes históricas. A modalidade teve início em 1902, 
no Sul, precisamente no município de Nova Petrópolis (RS) por 
iniciativa do padre jesuíta suíço Theodor Amstad. Ele trouxe a 
ideia da Europa e foi o fundador de uma das maiores cooperati-
vas brasileiras hoje em atividade. Veja sete vantagens de ser um 
cooperado, segundo Reichert:

 1Recebimento de sobras anuais. Quando a coo-
perativa tem resultados positivos, o dinheiro é distribuído 
aos associados uma vez por ano, sendo que o cálculo do 
valor a ser repartido é feito sobre a movimentação de cada 
um. O resultado fica, de uma forma ou de outra, na própria 
comunidade da cooperativa. E aí reside um dos maiores di-
ferenciais de uma cooperativa de crédito: ajudar a construir 
comunidades mais prósperas.

Não é à toa que o Banco Central do Brasil se declara parceiro das cooperativas de crédito, e quer contar com elas para que o segmento 
aumente a inclusão social, a competitividade, a transparência e a educação. 

Imagem de Hans Braxmeier por Pixabay

plenamente digitalizadas e oferecem ferramentas como internet 
banking e apps que agilizam a movimentação. 

3Inclusão financeira. No Brasil, a burocracia e os altos 
juros costumam ser um entrave ao acesso aos bancos. Segundo 
o instituto Locomotiva, hoje 45 milhões de brasileiros, quase 
metade da população ativa, estão à margem do sistema financeiro 
tradicional. 

A boa notícia é que pessoas com baixa renda, os chamados 
‘desbancarizados’, conseguem mudar suas realidades e ter acesso 
a crédito por meio de cooperativas, já que essas instituições têm 
um forte viés social e são inclusivas. Desse modo, as cooperativas 
surgem como alternativa para proporcionar a inclusão desse 
grande contingente da população, sendo muitas vezes, a única 
opção existente.

4Processo democrático na tomada de decisões. No 
cooperativismo financeiro, os associados exercem direitos e de-
veres como tomadores de decisão, e não apenas como usuários 
do sistema. São realizadas assembleias periódicas e o presidente 
e o seu vice prestam contas em nome do conselho. As decisões 
acontecem por meio de votações, nas quais cada CPF consiste 
em um voto válido. 

Ou seja, o crescimento da cooperativa é de interesse de cada 
sócio (cooperado), e não apenas dos executivos e colaborado-
res. E é importante mencionar que cada associado tem idêntico 
poder de opinião, independentemente de ter renda mensal de 
um salário-mínimo ou de milhares de reais. A propósito, as as-
sembleias deste ano foram todas virtuais, em razão da pandemia.

5Segurança no investimento. As cooperativas são fiscali-
zadas pelo Banco Central, e seus balanços passam por auditorias 
externas e são divulgados com transparência para os associados. 
E mais: os investimentos das cooperativas são protegidos pelo 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), que 
assegura os valores aplicados nessas instituições financeiras, 
dentro dos limites regulamentares, em casos de intervenção ou 
liquidação extrajudicial. 

6Atendimento humanizado.  E se a estrutura de atendi-
mento é semelhante ao do banco, nas cooperativas, a interação 
entre as partes é feita com acolhimento, transparência e huma-
nização. O acesso ao gerente é fácil e rápido. Como a estrutura 
é horizontal e estas instituições não visam lucro, em geral, o 
cliente recebe um atendimento diferenciado, quando comparado 
ao banco tradicional. 

Especialmente nas agências, isso fica bastante evidente. Em 
geral, exceto em períodos de exceção (como a atual pandemia), 
o cliente é recebido em espaços aconchegantes com café e wifi, 
e até mesmo seus acompanhantes são bem recepcionados e se 
sentem à vontade. Estes locais são como salas de estar e atendem 
o objetivo de causar uma boa experiência ao associado.

7Engajamento para o bem comum. As cooperativas 
ainda detêm uma série de ações de responsabilidade social, 
educativas ou culturais, que não visam lucro, e atuam em prol 
da coletividade. São projetos que atuam para a inclusão e para 
a capacitação de indivíduos. Iniciativas assim contribuem para 
o desenvolvimento social, sendo que todos os associados são 
agentes transformadores. Ou seja, o cooperativismo prega o 
capitalismo consciente.

 
(*) - Formado em Administração de Empresas, com MBA em Finanças e 

Governança Corporativa e Pós MBA em Inteligência Empresarial, é escritor, pal-
estrante, consultor empresarial e conselheiro de administração. É também autor 

do livro Gestão Sem Estresse (Ed. Casa do Escritor).

2Prestação de serviços similar às dos bancos. As 
cooperativas oferecem os mesmos produtos e facilidades que os 
bancos tradicionais. Ou seja, pessoas físicas podem abrir conta, 
ter cartões de crédito, fazer empréstimos, entrar em consórcios, 
tomar crédito imobiliário, e ainda, manter investimentos como 
poupanças, previdência privada e aplicações de renda fixa. 

Já as empresas podem também migrar as folhas de pagamento 
de colaboradores para a cooperativa e, também, ter acesso às 
maquininhas de cartão. E vale lembrar que as cooperativas estão 
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PoRquE vAlE A PEnA APoStAR nAS cooPERAtivAS 
dE cRédito nA hoRA dE invEStiR SEu dinhEiRo

    leia na página 6

AuMEntAR A incluSão SociAl
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Passivo        Nota         31/12/2020         31/12/2019
Passivo Circulante
Fornecedores - Saúde 426.075,52 397.640,97
Fornecedores - Educação 27.919,75 69.097,91
Fornecedores - Assistência Social 13.381,58 14.896,09
Fornecedores 2.2 (d) 467.376,85 481.634,97
Obrigações Trabalhistas - Saúde 9 519.087,75 421.594,70
Obrigações Trabalhistas - Educação 9 85.520,21 61.850,08
Obrigações Trabalhistas
  - Assistência Social 9 115.118,45 105.945,78
Obrigações Trabalhistas 2.2 (d) 719.726,41 589.390,56
Obrigações Sociais - Saúde 160.608,23 141.770,80
Obrigações Sociais - Educação 23.555,95 33.223,47
Obrigações Sociais - Assistência Social 29.892,05 24.355,98
Obrigações Sociais 2.2 (d) 214.056,23 199.350,25
Obrigações Fiscais - Saúde 89.363,71 83.237,66
Obrigações Fiscais - Educação 10.612,46 13.146,86
Obrigações Fiscais - Assistência Social 444,34 669,41
Obrigações Fiscais 2.2 (d) 100.420,51 97.053,93
Outras Obrigações - Saúde 10 301.466,60 353.005,93
Outras Obrigações - Educação 10 36.773,90 31.011,76
Outras Obrigações - Assistência Social 10 280.144,08 45.361,14
Outras Obrigações 2.2 (d) 618.384,58 429.378,83
Férias e Encargos a pagar - Saúde 512.986,27 629.734,77
Férias e Encargos a pagar - Educação 79.600,02 114.347,78
Férias e Encargos a pagar
  - Assistência Social 105.430,82 90.933,74
Férias e Encargos a pagar 2.2 (h)         698.017,11         835.016,29
Total do Passivo Circulante      2.817.981,69      2.631.824,83
Passivo Não Circulante
Provisões para
  Demandas Judiciais - Saúde 11 1.816.415,30 2.018.266,86
Provisões para Contingência      1.816.415,30      2.018.266,86
Total do Passivo não Circulante      1.816.415,30      2.018.266,86
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 54.618.801,28 55.692.811,92
Superávit (Déficit) do Exercício 2.2 (i)      5.401.650,18   (1.074.010,64)
Total do Patrimônio Líquido 2.2 (j)    60.020.451,46    54.618.801,28
Total do Passivo + Patrimônio Líquido    64.654.848,45    59.268.892,97

Receitas - Saúde  Nota         31/12/2020         31/12/2019
Receitas Operacionais - Saúde
Receitas - SUS 14 12.940.071,18 9.718.752,95
(-) Glosas - SUS 14 (102.164,02) (855,74)
Receitas - Convênios/Particulares 14 3.490.255,48 3.882.462,09
(-) Glosas - Convênios/Particulares 14 (9.834,67) (4.564,24)
Convênios Com Entidade
  Pública - Municipal 14      6.502.467,58      6.058.739,32
(=) Total de Receitas - Saúde    22.820.795,55    19.654.534,38
Receitas - Educação
Receitas Operacionais - Educação
Mensalidades - Infantil/Fundamental/Médio 3.163.514,00 3.138.584,00
Ensino Profissionalizante 315.486,00 268.851,28
(-) Descontos Incondicionais - Mensalidades (36.084,75) (87.369,44)
Matriculas - Infantil/Fundamental/Médio 114.153,99 160.979,51
Cursos Extracurriculares 27.230,21 54.514,00
Gratuidades - Educação
(-) Gratuidades - Bolsas de Estudos 14      (816.540,75)      (722.796,20)
(=) Total de Receitas - Educação      2.767.758,70      2.812.763,15
Receitas - Assistência Social
Receitas Operacionais - Assistência Social
Idosos 14 1.713.960,20 1.334.117,04
Gratuidades - Assistência Social
Gratuidades 14 1.434.263,44 1.129.191,44
(-) Custo das Gratuidades 14   (1.434.263,44)   (1.129.191,44)
(=) Total de Receitas - Assistência Social      1.713.960,20      1.334.117,04
(=) Total de Receitas Gerais    27.302.514,45    23.801.414,57
Custos
Custos - Saúde
Pessoal Próprio (8.675.733,05) (8.474.972,38)
Serviços de Terceiros (15.119.300,98) (14.643.261,46)
Material Consumido (4.038.213,39) (3.674.400,02)
Manutenção e Reparos (251.316,19) (444.274,72)
Depreciações/Amortizações (2.143.029,78) (2.110.519,74)
Provisões de Custo do Exercício (1.737.374,39) (1.896.121,85)
Custos das contribuições
  previdenciárias - Saúde
Custo das Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 16 (2.410.487,48) (2.312.035,34)
Custo das Contribuições Sociais
  (COFINS/CSLL) 16 (1.666.098,49) (970.137,06)
(-) Isenção - Custos das contribuições
  previdenciárias - Saúde
(-) Isenção Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 16 2.410.487,48 2.312.035,34
(-) Isenção das Contribuições Sociais
  (COFINS/CSLL) 16      1.666.098,49         970.137,06
(=) Total de Custos - Saúde (31.964.967,78) (31.243.550,17)
Custos - Educação
Pessoal Próprio (1.639.735,90) (2.065.197,48)
Serviços de Terceiros (188.075,82) (206.059,16)
Material Consumido (305.144,64) (497.100,31)
Manutenção e Reparos (27.750,35) (89.657,56)
Depreciações/Amortizações (78.073,11) (70.965,22)
Provisões de Custo do Exercício (380.674,60) (380.885,22)
( = ) Custos das contribuições
  previdenciárias - Educação
Custo das Contribuições
 Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 16 (405.152,37) (521.242,15)
Custo das Contribuições Sociais
  (COFINS/CSLL) 16 (94.249,76) (104.187,90)
( - ) Isenção - Custos das contribuições
  previdenciárias - Educação
(-) Isenção Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 16 405.152,37 521.242,15
(-) Isenção das Contribuições Sociais
  (COFINS/CSLL) 16           94.249,76         104.187,90
( = ) Total de Custos - Educação   (2.619.454,42)   (3.309.864,95)
Custos - Assistência Social
Pessoal Próprio (1.762.246,88) (1.403.493,95)
Serviços de Terceiros (210.778,78) (313.720,49)
Material Consumido (476.959,21) (399.514,95)
Manutenção e Reparos (60.700,91) (41.337,11)
Depreciações/Amortizações (294.398,71) (287.878,20)
Provisões de Custo do Exercício (339.274,24) (270.971,60)
( = ) Custos das contribuições
  previdenciárias - Assistência Social
Custo das Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 16 (504.830,02) (404.186,59)
Custo das Contribuições Sociais
  (COFINS/CSLL) 16 (133.759,79) (112.786,96)
( - ) Isenção - Custos das contrib.
  previdenciárias - Assistência Social
(-) Isenção Contribuições
  Previdenciárias (COTA/RAT/3ºs) 16 504.830,02 404.186,59
(-) Isenção das Contribuições Sociais
  (COFINS/CSLL) 16         133.759,79         112.786,96
( = ) Total de Custos - Assistência Social   (3.144.358,73)   (2.716.916,30)
( = ) Total de Custos Gerais (37.728.780,93) (37.270.331,42)
( = ) Déficit Bruto (10.426.266,48) (13.468.916,85)
(+/-) Despesas Gerais
Despesas Gerais - Saúde
Despesas Administrativas (1.053.045,75) (1.136.203,55)
Impostos Taxas e Contribuições        (52.490,85)        (49.513,39)
( = ) Total de Despesas Gerais - Saúde   (1.105.536,60)   (1.185.716,94)
Despesas Gerais - Educação
Despesas Administrativas (89.966,42) (155.519,49)
Impostos Taxas e Contribuições          (1.897,47)          (1.126,61)
( = ) Total de Despesas Gerais - Educação        (91.863,89)      (156.646,10)
Despesas Gerais - Assistência Social
Despesas Administrativas (216.906,37) (197.828,73)
Impostos Taxas e Contribuições          (1.801,35)        (72.752,33)
( = ) Total de Despesas Gerais
  - Assistência Social      (218.707,72)      (270.581,06)
( = ) Total das Despesas Gerais   (1.416.108,21)   (1.612.944,10)
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais
Outras Receitas e
  Despesas Operacionais - Saúde
Contribuições 14 6.365.941,11 6.003.901,14
Doações/Campanhas 13/14 732.352,49 660.796,62
Convênios e Subvenções
  - Federal/Estadual/Municipal 13/14 6.893.126,52 5.359.463,00
Outras Receitas Operacionais 14 2.192.575,02 178.401,92
Outras Despesas Operacionais        (15.031,78)                          -
( = ) Total de Outras Receitas e
  Despesas Operacionais - Saúde    16.168.963,36    12.202.562,68
Outras Receitas - Educação
Doações/Campanhas 15.307,45 50.538,05
Outras Receitas Operacionais 315.755,11 475.522,39
Outras Despesas Operacionais                          -                          -
( = ) Total de Outras Receitas - Educação         331.062,56         526.060,44
Outras Receitas - Assistência Social
Doações/Campanhas 14 1.048.066,58 931.188,70
Outras Receitas Operacionais 14 10.644,74 128.075,70
Outras Despesas Operacionais (2.418,00) -
Convênios e Subvenções
  - Federal/Estadual/Municipal 14         239.092,92         215.098,63
( = ) Total de Outras Receitas
  - Assistência Social      1.295.386,24      1.274.363,03
( + ) Receitas com Trabalhos Voluntários
( + ) Receita com trabalhos voluntários 14/17 131.590,11 127.411,02
( - ) Despesas com Trabalhos Voluntários
( - ) Despesas com Trabalhos Voluntários 14/17      (131.590,11)      (127.411,02)
(=) Total das Outras Receitas e
  Despesas Operacionais    17.795.412,16    14.002.986,15
(=) Resultado Antes das Receitas/
  Despesas Financeiras Líquidas      5.953.037,47   (1.078.874,80)
(+/-) Receitas (Despesas)
  Financeiras Líquidas - Saúde
Receitas Financeiras 14 195.284,89 353.394,18
Despesas Financeiras      (114.090,86)        (59.506,85)
(=) Total de Receitas (Despesas)
  Financeiras Líquidas - Saúde           81.194,03         293.887,33
(+/-) Receitas (Despesas)
  Financeiras Líquidas - Educação
Receitas Financeiras 42.837,30 134.106,54
Despesas Financeiras      (682.158,51)      (438.549,77)
(=) Total de Receitas (Despesas)
  Financeiras Líquidas - Educação      (639.321,21)      (304.443,23)
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras
  Líquidas - Assistência Social
Receitas Financeiras 14 12.631,85 21.894,05
Despesas Financeiras          (5.891,96)          (6.473,99)
(=) Total de Receitas (Despesas)
  Financeiras Líquidas - Assist. Social             6.739,89           15.420,06
(=) Resultado Financeiro      (551.387,29)             4.864,16
(=) Resultado do Exercício 2.2 (i)      5.401.650,18   (1.074.010,64)

Ativo        Nota         31/12/2020         31/12/2019
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
  - Saúde 2.2 (a) / 3 11.978.690,89 8.068.432,87
Caixa e Equivalentes de Caixa
  - Educação 2.2 (a) / 3 30.814,65 7.635,38
Caixa e Equivalentes de Caixa
  - Assistência Social 2.2 (a) / 3 592.187,50 612.918,05
Caixas e equivalentes de caixa 12.601.693,04 8.688.986,30
Convênios a Receber - Saúde 2.2 (b) / 4 1.114.532,36 1.775.578,33
Convênios a Receber 1.114.532,36 1.775.578,33
Mensalidades a Receber - Educação 2.2 (b) 178.450,88 182.874,05
Mensalidades a Receber 178.450,88 182.874,05
Outros Créditos - Saúde 5 427.728,31 111.315,62
Outros Créditos - Educação 5 17.644,49 25.992,03
Outros Créditos - Assistência Social 5 281.730,10 6.066,50
Outros Créditos 727.102,90 143.374,15
Estoques - Saúde 2.2 (c) / 6 1.713.586,35 1.055.072,88
Estoques - Assistência Social 2.2 (c) / 7 26.001,03 48.734,32
Estoques      1.739.587,38      1.103.807,20
Total do Ativo Circulante    16.361.366,56    11.894.620,03
Ativo Não Circulante
Contas a Receber 152.564,20 152.564,20
Outros Créditos 7 152.564,20 152.564,20
Imobilizado
Imobilizado - Saúde 8 65.660.262,24 62.582.529,02
Depreciação Acumulada - Saúde 8 (27.752.070,04) (25.714.307,49)
Imobilizado - Educação 8 2.928.095,24 2.884.156,47
Depreciação Acumulada - Educação 8 (923.995,13) (847.011,98)
Imobilizado - Assistência Social 8 10.071.359,49 9.867.842,78
Depreciação Acumulada - Assistência Social 8 (1.851.261,38) (1.559.813,97)
Imobilizado Líquido 2.2 (f)/ 8 48.132.390,42 47.213.394,83
Intangível - Saúde 26.859,10 26.859,10
Amortização Acumulada - Saúde (26.858,67) (24.561,99)
Intangível - Educação 12.499,00 8.899,00
Amortização Acumulada - Educação (3.972,16) (2.882,20)
Intangível Líquido 2.2 (g)             8.527,27             8.313,91
Total do Ativo Não Circulante    48.293.481,89    47.374.272,94
Total do Ativo    64.654.848,45    59.268.892,97

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILOASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CNPJ. nº 61.986.402/0001-00

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em R$ (Reais) Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em R$ (Reais)

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Metodo Indireto - Em R$ (Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais       31/12/2020       31/12/2019
Superávit (Déficit) do exercício 5.401.650,18 (1.074.010,64)
Ajustes para conciliar o caixa:
Ajustes de Exercícios Anteriores - 5.725,00
Baixa Líquida de Imobilizado 380.351,67 -
Depreciações e Amortizações 2.515.501,60 2.469.363,16
Constituição (reversão) de Provisão
  para Demandas Judiciais    (201.851,56)       245.076,96
Resulatod ajustado    8.095.651,89    1.646.154,48
Variação em ativos e Passivos
Redução (Aumento) de Convênios
  a Receber - Saúde 661.045,97 123.655,89
Redução (Aumento) de Mensalidades
  a receber - Educação 4.423,17 (41.083,05)
Redução (Aumento) de Outros Créditos (583.728,75) 178.578,95
Redução (Aumento) de Estoques (635.780,18) 55.141,44
Redução (Aumento) de Contas
  a Receber - não circulante - (152.564,20)
(Redução) Aumento de Fornecedores (14.258,12) 191.498,00
(Redução) Aumento de Obrigações Trabalhistas 130.335,85 70.986,14
(Redução) Aumento de Obrigações Sociais 14.705,98 21.826,62
(Redução) Aumento de Obrigações Fiscais 3.366,58 5.730,45
(Redução) Aumento de Outras Obrigações 189.005,75 115.136,17
(Redução) Aumento de Provisões Trabalhistas    (136.999,18)         56.224,78
Caixa líquido gerado nas
  atividades operacionais    7.727.768,96    2.271.285,67
Atividades de investimentos
Aquisição de Imobilizado e Intangível (3.815.062,22)    (954.281,67)
Caixa liquido Consumido nas
  Atividades de Investimentos (3.815.062,22)    (954.281,67)
Aumento em Caixa e Equivalentes de Caixa    3.912.706,74    1.317.004,00
Demonstrado como segue:
Caixa e Equivalentes de Caixa no inicio do período 8.688.986,30 7.371.982,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período  12.601.693,04    8.688.986,30
Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa    3.912.706,74    1.317.004,00

Superávit Total
Patrimônio  (Déficit) Patrimônio

Descrição              Social   do Exercício          Líquido
Saldos em 31/12/2018  56.022.787,94    (335.701,02)  55.687.086,92
Incorporação do Déficit
  do Exercício Anterior (335.701,02) 335.701,02 -
Ajuste de Exercícios Anteriores 5.725,00 - 5.725,00
Déficit do Exercício                       - (1.074.010,64) (1.074.010,64)
Saldos em 31/12/2019  55.692.811,92 (1.074.010,64)  54.618.801,28
Incorporação do Déficit
  do Exercício Anterior (1.074.010,64) 1.074.010,64 -
Superávit do Exercício                       -    5.401.650,18    5.401.650,18
Saldos em 31/12/2020  54.618.801,28    5.401.650,18  60.020.451,46

1. Contexto Operacional: A Associação Filhas de São Camilo é uma associ-
ação civil sem fins econômicos ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado,
de caráter religioso, filantrópico e beneficente de assistência social, com atuação
nas áreas de saúde, educação e assistência social, fundada em 04 de agosto de
1949, tem como principal objetivo e fins a assistência a doentes, a fundação, direção
e administração de Hospitais, Preventórios, Sanatórios, Asilos, Escolas, Oficinas
e toda espécie de Estabelecimentos ou obras sociais, quer por conta própria, quer
por terceiros, gratuitos ou não, sem discriminação de raça, sexo, nacionalidade,
idade, cor, credo religioso, político e condição social, se rege pelo Estatuto Social
e pela legislação aplicável e reconhecida de Utilidade Pública pelo decreto Federal
datado de 16 de dezembro de 1991, reconhecida de fins filantrópicos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS, processo n.º 47.709/1957 e se rege pelo
Estatuto Social e legislação aplicável. 2. Apresentação das Demonstrações Fi-
nanceiras e Principais Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das Demons-
trações Financeiras: Na preparação das Demonstrações financeiras, a Entidade
adota os pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações téc-
nicas emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados
pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal
de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 (R1) – Resolução 1409/2012, que pres-
creve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. As políticas
contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação
das Demonstrações financeiras para os exercícios encerrados em 31 de dezembro
de 2020 e 2019. A demonstração de resultado abrangente não está sendo apresen-
tada por não haver estes resultados respectivos. A autorização pela Diretoria para
a conclusão destas demonstrações financeiras ocorreu em 28 de fevereiro 2021.
Base de Preparação: a. Declaração de Conformidade: As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil aplicáveis a pequenas e médias empresas entidades sem fins lucrativos. b.
Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: Estas demonstrações financeiras
estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Sociedade. c. Uso de
Estimativas e Julgamentos: A elaboração das demonstrações financeiras requer
a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e
outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, portanto,
estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do
risco de crédito na determinação das perdas estimadas para créditos, provisões
necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais
podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As estimativas
e premissas devem ser revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas
são reconhecidas prospectivamente. d. Base de Mensuração: As demonstrações
financeiras foram preparadas com base no custo histórico. 2.2. Principais Práticas
Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos
em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez
imediata mantidas em instituição de primeira linha. As aplicações financeiras são
registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balan-
ços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor. b)
Contas a receber / Créditos: Estão apropriadas pelo regime de competência, e
referem-se a valores a receber de entidades Públicas e entidades privadas bem
como mensalidades escolares de alunos inadimplentes. c) Estoques: Os esto-
ques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual
de mercado. d) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um
ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial
quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classifica-
dos como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra
nos próximos doze meses. e) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos: A
Entidade avalia periodicamente a necessidade aplicação de ajuste a valor presente.
Nas Demonstrações financeiras de 2020 e 2019 não houve operação de longo prazo
ou relevantes de curto prazo que se qualificassem a serem ajustadas. f) Ativo
Imobilizado: Registrados pelo custo de aquisição e depreciados linearmente pelas
taxas aplicáveis de acordo com a vida útil estimada dos bens. g) Ativo Intangível:
Composto pelo direito de uso de programas de computador (software), amortiza-
dos linearmente pelas taxas aplicáveis de acordo com a vida útil estimada. h)
Férias e Encargos a pagar: Constituída com base na remuneração de cada em-
pregado e período aquisitivo incorrido até a data do balanço, acrescida dos encargos
sociais correspondentes. i) Apuração do resultado do exercício: As receitas,
custos e despesas são apropriados de acordo com o regime de competência. Re-
cursos vinculados compreendem os valores recebidos pela Entidade e que somen-
te poderão ser utilizados em propósitos específicos, conforme determinado em
contrato. Os valores recebidos e empregados são provenientes de contratos de
gestão e convênios federais, estaduais e municipais e são registrados da seguinte
forma: Receita Verba de Custeio, Outras Receitas Operacionais e Receitas Finan-
ceiras. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime
de competência, usando o método de taxa efetiva de juros. As doações não especí-
ficas são registradas diretamente no resultado como receita de doações. j)
Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social
acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados
anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária. O resultado do
exercício é mantido em conta específica enquanto não aprovado pela assembleia de
associadas e, após a sua aprovação, transferido definitivamente para a conta do
Patrimônio Social. A Associação não remunera os membros ou equivalentes de sua
diretoria, conselheiros, associados, sócios benfeitores ou equivalentes e não distri-
bui ou concede vantagens sob nenhuma forma. k) Provisões: As provisões são
reconhecidas quando: (i) a Entidade tem uma obrigação presente ou não formaliza-
da como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos
seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com
segurança. 3. Caixas e Equivalentes de Caixa
Caixas e Equivalentes de Caixa - Saúde                2020                2019
Caixa Geral 76.442,87 123.066,58
Contas Correntes - Bancárias 1.637.746,59 700.189,69
Aplicações Financeiras (a) 10.264.501,43   7.245.176,60

11.978.690,89 8.068.432,87
(a) Sendo as Aplicações Financeiras compostas, conforme segue:
Aplicações Financeiras - Saúde                2020                2019
Fundo de Aplicações Financeiras
Banco do Brasil 1.796.921,40 1.495.973,31
Banco Bradesco 823,59 -
Caixa Econômica Federal 832.086,17 2.064.950,16
Banco SICOOB 303.064,13 202.258,21
Banco Brasil - Aplicação c/ Restrição        29.652,73      286.953,06
Total - Fundo de Aplicações   2.962.548,02   4.050.134,74
Aplicação em Poupança
Banco do Brasil 1.295.648,31 332.752,83
Caixa Econômica Federal      121.221,87      114.179,52
Total - Poupança   1.416.870,18      446.932,35
Aplicação a Prazo Fixo
Banco do Brasil - CDB/RDB 4.025.733,05 2.730.887,24
Banco Banrisul 132.349,74 17.222,27
Caixa Econômica Federal   1.727.000,44                      -
Total - Renda a Prazo Fixo   5.885.083,23   2.748.109,51
Total Geral - Aplicações Financeiras 10.264.501,43 7.245.176,60
Caixas e Equivalentes de Caixa - Educação                2020                2019
Caixa Geral 1.761,48 1.348,36
Contas Correntes - Bancárias 11,00 11,00
Aplicações Financeiras (b)        29.042,17          6.276,02

30.814,65 7.635,38
(b) Sendo as Aplicações Financeiras compostas, conforme segue:
Aplicações Financeiras - Educação                2020                2019
Fundo de Aplicações Financeiras
Banco Itaú 16.397,31 2.870,88
Banco Bradesco        12.644,86          3.405,14
Total - Fundo de Aplicações 29.042,17 6.276,02
Caixas e Equivalentes de Caixa - Assist. Social                2020                2019
Caixa Geral 36.779,25 32.218,25
Contas Correntes - Bancárias 1.087,40 718,28
Aplicações Financeiras (c)      554.320,85      579.981,52

592.187,50 612.918,05
(c) Sendo as Aplicações Financeiras compostas, conforme segue:
Aplicações Financeiras - Assistência Social                2020                2019
Fundo de Aplicações Financeiras
Banco do Brasil 273.318,60 320.396,35
Banco SICOOB 5.550,37 3.844,64
Banco Brasil - Aplicação c/ Restrição 22.935,76 -
Banco Sicredi                      -        22.418,10
Total - Fundo de Aplicações      301.804,73      346.659,09
Aplicação em Poupança
Banco do Brasil      245.468,35      201.365,70
Total - Poupança      245.468,35      201.365,70
Aplicação a Prazo Fixo
Banco do Brasil - CDB/RDB          7.047,77        31.956,73
Total - Renda a Prazo Fixo          7.047,77        31.956,73
Total Geral - Aplicações Financeiras 554.320,85 579.981,52
4. Convênios a Receber: Saúde                2020                2019
SUS
SUS - Internação 274.913,01 318.670,19
SUS - Ambulatório 286.362,21 252.315,48
SUS - Incentivo a Contratação (IAC) 1.742,88 125.320,04
SUS - Integrasus - 6.199,82
SUS - Fundo Estadual de Saúde      100.000,00                      -
Total - SUS 663.018,10 702.505,53
Prefeituras
Matelândia - PR - 217.075,57
Ramilândia - PR - 45.000,00
Ibicoara - BA - 13.380,64
Cruzília - MG 134.434,00 139.444,72
Conchal - SP 246.064,83 587.474,00
Resende Costa - MG          3.323,38                      -
Total - Prefeituras 383.822,21 1.002.374,93
Convênios com Entidades Privadas
UNIMED 47.404,49 55.802,98
Copas Saúde 3.573,40 -
IPSEMG 7.100,23 -
Cassi 1.538,41 807,98
IPSM – Polícia Militar-MG 4.148,88 11.559,15
Cemig Saúde 1.092,06 426,84
Outros Convênios de menor monta          2.834,58          2.100,92
Total - Convênios com Entidades Privadas 67.692,05 70.697,87
Total Geral - Convênios a Receber 1.114.532,36 1.775.578,33
5. Outros Créditos
Outros Créditos - Saúde                2020                2019
Adiantamentos
Adiantamentos de salários e férias 66.522,48 71.410,89
Adiantamentos a fornecedores        93.000,00          7.795,50
Total      159.522,48        79.206,39

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em R$ (Reais)

Outros Créditos                2020                2019
Depósito Judicial - 4.719,52
Outros créditos a receber      247.650,00          2.516,76
Total      247.650,00          7.236,28
Encargos a Reembolsar
IRRF 580,39 580,39
Outros encargos a reembolsar          1.623,60          1.623,60
Total          2.203,99          2.203,99
Despesas a Apropriar
Prêmio de Seguros a Apropriar 17.860,68 22.382,08
Outras despesas a Apropriar             491,16             286,88
Total        18.351,84        22.668,96
Total Geral - Outros Créditos 427.728,31 111.315,62
Outros Créditos - Educação                2020                2019
Adiantamentos
Adiantamentos de férias 7.946,29 14.761,96
Adiantamentos a fornecedores - 1.435,00
Adiantamentos a fornecedores          3.375,00          1.971,48
Total        11.321,29        18.168,44
Outros Créditos
Cartões a receber          5.010,50          6.359,18
Total          5.010,50          6.359,18
Despesas a Apropriar
Prêmio de Seguros a Apropriar          1.312,70          1.464,41
Total          1.312,70          1.464,41
Total Geral - Outros Créditos 17.644,49 25.992,03
Outros Créditos - Assistência Social                2020                2019
Recurso Emergencial - MMFDH      274.572,88                       -
Total      274.572,88                      -
Adiantamentos
Adiantamentos de férias          4.241,54          4.652,24
Total          4.241,54          4.652,24
Despesas a Apropriar
Prêmio de Seguros a Apropriar          2.915,68          1.414,26
Total          2.915,68          1.414,26
Total Geral - Outros Créditos 281.730,10 6.066,50

6. Estoques: Estoque - Saúde                2020                2019
Material Hospitalar 631.259,24 372.234,30
Material Radiológico 23.732,73 39.734,65
Material de Lab. e Ag. Transfusional 3.024,99 2.725,95
Gases Medicinais 1.435,13 7.014,77
Drogas e Medicamentos 730.209,85 392.829,64
Material de Lavanderia 80.917,82 2.490,33
Material de Higiene e Limpeza 63.528,85 66.232,55
Material de Escritório e Impressos 53.610,69 73.608,83
Gêneros Alimentícios 36.340,63 27.259,12
Material de Copa e Cozinha 235,76 907,59
Rouparia 1.427,35 53.240,29
Materiais para Manutenção 40.645,02 16.008,37
Outros Materiais        47.218,29             786,49
Total 1.713.586,35 1.055.072,88
Estoque - Assistência Social                2020                2019
Material Hospitalar 17.398,96 26.076,55
Material de Higiene e Limpeza 3.016,70 7.713,13
Material de Escritório e Impressos 1.725,44 1.553,18
Gêneros Alimentícios          3.859,93        13.391,46
Total 26.001,03 48.734,32
7. Outros Créditos - Ativo Não Circulante - Saúde
Outros Créditos - Saúde                2020                2019
Contas a Receber      152.564,20      152.564,20
Total 152.564,20 152.564,20

A entidade mantém controles que demonstram no exercício de 2020 o cumprimento
do percentual de 92,57% de atendimento à pacientes do SUS, medido por paciente-
dia. A Entidade realizou atendimentos à pacientes externos do SUS superior a
10,00%. E de forma adicional prestou serviços aos SUS na seguinte ação: - atenção
às urgências e emergências. A prestação deste serviço para o SUS permite a
adição do índice percentual de 1,5% (um e meio ponto percentual). Cumprindo o
determinado pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre as
condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS que dispõem sobre o processo de Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE).

Demonstrativo de Atendimentos de 60% de Paciente-dia SUS
Paciente Dia                 Pagos               .
(Internações)       SUS Convênios/Particulares              Total
Quantidades 24.582 1.972 26.554
Percentagens 92,57% 7,43% 100,00%
b) Na Área da Educação: A Entidade obteve no exercício de 2020 uma receita bruta
no valor de R$ 3.584.299,45 e concedeu gratuidade - bolsa de estudo no valor de (R$
816.540,75). Os serviços e atividades que foram desenvolvidos na área da Educa-
ção no decorrer deste ano estão adequados às diretrizes e metas estabelecidas no
Plano Nacional de Educação - PNE, bem como em consonância com a Constituição
Federal, Estatutos Sociais, Lei Federal nº. 12.101, de 27 de novembro de 2009 que
dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS e Portarias editadas pelo Ministério da
Educação - MEC.

Demonstrativo Sintético de Alunos (Lei 12.101/2009)
Total de alunos matriculados (*) 332
Alunos bolsa integral 48
Alunos bolsa integral e com deficiência -
Alunos bolsa integral e em tempo integral -
Número total de alunos com bolsa integral 48
Alunos Pagantes 284
Alunos bolsa parcial de 50% 31
Benefícios complementares convertidos em bolsa integral -
(*) Excluídos os inadimplentes e os bolsistas integrais que não se enquadram nos
critérios da Lei 12.101/2009. c) Na Área de Assistência Social: Demonstrativo
de Receitas em Assistência Social                2020                2019
Receita na prestação de serviços a Idosos 1.713.960,20 1.334.117,04
Doações e contribuições 1.048.066,58 931.188,70
subvenções e convênios 239.092,92 215.098,63
Outras receitas 10.644,74 128.075,70
Receitas financeiras        12.631,85        21.894,05
Total 3.024.396,29 2.630.374,12
Custo Gratuidade - Assistência social   1.434.263,44   1.129.191,44

47% 43%
A entidade atendeu o determinado pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009 que
dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS e Portarias do MDS/CNAS. Os servi-
ços prestados, projetos e benefícios na área de Assistência Social foram executa-
dos de forma continuada e planejada sem qualquer discriminação e inteiramente
gratuitos. Os atendimentos aos idosos foram realizados conforme art. 35 da Lei no

10.741/2003, conforme o demonstrativo a seguir:
Demonstrativo Sintético dos Idosos assistidos

para cumprimento da Lei nº 12.101/09
% dos

Quantidade % de  Atendimentos
Descrição                              .    de Idosos    Idosos          Gratuitos
Total de Idosos atendidos 176 100 100
15. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: A instituição é
portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS,

continua ...

8. Imobilizado
Imobilizado - Saúde         31/12/2019          Adições          Baixas          Transf.         31/12/2020 Taxa Depr. Ano
Terrenos 15.751.330,75 - (281.453,42) - 15.469.877,33 -
Prédios e Edificações 31.483.344,78 - (177.000,00) 274.165,76 31.580.510,54 4%
Instalações 852.685,92 108.633,39 - - 961.319,31 10%
Jazigos 19.732,05 - - - 19.732,05 -
Benfeitorias 547.314,01 - - - 547.314,01 4%
Poço Artesiano 335.739,50 - - - 335.739,50 10%
Apar. de Medicina e Cirurgia 7.397.176,84 1.160.581,97 - - 8.557.758,81 10%
Móveis e Utensílios Hospitalares 1.526.474,37 530.528,67 (2.900,00) - 2.054.103,04 10%
Intr. Medicina e Cirurgia 201.399,80 5.365,00 - - 206.764,80 10%
Equipamentos de laboratório 161.346,92 - - - 161.346,92 10%
Móveis e Utensílios Laboratório 15.592,90 - - - 15.592,90 10%
Móveis e Equip. Banco de Sangue 29.470,00 - - - 29.470,00 10%
Móveis e Equipamentos. Fisioterapia 8.559,00 - - - 8.559,00 10%
Móveis e Equipamentos. Recreação 12.900,00 - - - 12.900,00 10%
Móveis e Utensílios Capela 127.925,00 4.092,00 - - 132.017,00 10%
Aparelhos e Instrumentos Musicais 17.319,00 - - - 17.319,00 10%
Equipamentos de Cozinha 148.493,61 10.119,47 - - 158.613,08 10%
Moveis e Utensílios Cozinha 144.011,38 16.388,00 - - 160.399,38 10%
Móveis e Utensílios Administração 253.800,59 2.409,68 - - 256.210,27 10%
Equipamentos de comunicação 125.060,53 - - - 125.060,53 10%
Computadores e Similares 428.841,84 41.919,65 - - 470.761,49 20%
Impressoras e Similares 92.767,42 5.053,11 - - 97.820,53 20%
Móveis e Utensílios Diversos 649.553,46 87.133,16 - - 736.686,62 10%
Máquinas Diversas 1.327.962,77 709.500,00 (8.000,00) - 2.029.462,77 10%
Veículos 434.622,45 162.450,62 (15.571,00) - 581.502,07 20%
Biblioteca 1.764,00 - - - 1.764,00 10%
Colchões, Roupas e Similares 44.201,78 8.460,00 - - 52.661,78 10%
Obra de arte 36.653,48 - - - 36.653,48 -
Ampliação 199.852,12 642.489,91 - - 842.342,03 -
Reforma 46.587,53 67.533,01 - (114.120,54) - -
Construção Nova         160.045,22                       -                    - (160.045,22)                         - -
Total custo    62.582.529,02    3.562.657,64 (484.924,42)                    -    65.660.262,24
Depreciação Acumulada (25.714.307,49) (2.140.733,10)    102.970,55                    - (27.752.070,04)
Total Imobilizado Saúde    36.868.221,53 1.421.924,54 (381.953,87)                    -    37.908.192,20
Imobilizado - Educação         31/12/2019 Adições          Baixas          Transf.         31/12/2020 Taxa Depr. Ano
Terrenos 1.409.886,00 - - - 1.409.886,00 -
Prédios e Edificações 868.544,20 - - - 868.544,20 4%
Instalações 134.511,96 - - - 134.511,96 10%
Móveis e Utensílios Hospitalares 2.850,00 - - - 2.850,00 10%
Móveis e Utensílios de Laboratório 11.700,00 - - - 11.700,00 10%
Móveis e Utensílios Escolares 98.205,23 7.781,50 - - 105.986,73 10%
Móveis e Utensílios Capela 4.100,00 - - - 4.100,00 10%
Aparelhos e Instrumentos Musicais 26.014,80 - - - 26.014,80 10%
Equipamentos de Cozinha 5.694,72 2.662,37 - - 8.357,09 10%
Móveis e Utensílios Cozinha 50.756,80 - - - 50.756,80 10%
Móveis e Utensílios Administração 63.986,30 - - - 63.986,30 10%
Equipamentos de comunicação 23.840,09 - - - 23.840,09 10%
Computadores e Similares 108.401,50 33.494,90 - - 141.896,40 20%
Impressoras e Similares 2.481,43 - - - 2.481,43 20%
Móveis e Utensílios Diversos 69.367,84 - - - 69.367,84 10%
Biblioteca             3.815,60                       -                    -                    -             3.815,60 10%
Total      2.884.156,47         43.938,77                    -                    -      2.928.095,24
Depreciação Acumulada      (847.011,98)      (76.983,15)                    -                    -      (923.995,13)
Total Imobilizado Saúde      2.037.144,49      (33.044,38)                    -                    -      2.004.100,11
Imobilizado - Assistência Social         31/12/2019          Adições          Baixas          Transf.         31/12/2020 Taxa Depr. Ano
Terrenos 1.959.757,00 - - - 1.959.757,00 -
Prédios e Edificações 4.761.800,83 - - - 4.761.800,83 4%
Instalações 38.870,95 37.545,00 - - 76.415,95 10%
Apar. de Medicina e Cirurgia 168.157,11 - - - 168.157,11 10%
Moveis e Utensílios Hospitalares 348.853,23 4.470,00 - - 353.323,23 10%
Instrumentos de Medicina e Cirurgia 3.000,00 - - - 3.000,00 10%
Moveis e Utensílios 8.920,15 - - - 8.920,15 10%
Equipamentos de Cozinha 7.568,97 - - - 7.568,97 10%
Moveis e Utensílios de Cozinha 117.303,49 3.227,00 - - 120.530,49 10%
Moveis e Utensílios de Administração 60.217,00 1.349,10 - - 61.566,10 10%
Equipamentos de Comunicação 2.550,00 - - - 2.550,00 20%
Computadores e Similares 31.104,00 3.640,00 - - 34.744,00 10%
Impressoras e Similares 8.875,60 - (1.349,10) - 7.526,50 20%
Moveis e Utensílios Diversos 238.808,67 6.097,00 - - 244.905,67 10%
Máquinas /Equipamentos Diversos 472.427,82 - - - 472.427,82 10%
Veículos 71.900,00 - - - 71.900,00 20%
Colchões, Roupas e Similares 5.429,26 - - - 5.429,26 10%
Construção em Andamento-Com.Sesfes-Subv 600.000,00 - - - 600.000,00 -
Construção em Andamento-Conv.Sesfes-Própria         962.298,70       148.537,71                    -                    -      1.110.836,41 -
Total      9.867.842,78       204.865,81     (1.349,10)                    -    10.071.359,49
Depreciação Acumulada   (1.559.813,97)    (294.398,71)        2.951,30                    -   (1.851.261,38)
Total Imobilizado Saúde      8.308.028,81      (89.532,90)        1.602,20                    -      8.220.098,11
Total - Imobilizado Líquido    47.213.394,83    1.299.347,26 (380.351,67)                    -    48.132.390,42

9. Obrigações Trabalhistas
Obrigacoes Trabalhistas - Saúde                2020                2019
Salários A Pagar 506.290,68 413.075,48
13º Salários a Pagar 6.009,69 1.894,48
Rescisões de Contrato a Pagar 4.024,31 5.851,94
Contribuição Sindical a Recolher 1.687,86 772,80
Pensão Alimentícia a Pagar          1.075,21                      -
Total 519.087,75 421.594,70
Obrigacoes Trabalhistas - Educação                2020                2019
Salários a Pagar 40.559,08 59.392,28
Rescisões de Contrato a Pagar 44.610,37 1.517,96
Contribuições Assistenciais a Recolher - 388,05
Mensal. Sindical a Recolher             350,76             551,79
Total 85.520,21 61.850,08
Obrigacoes Trabalhistas - Assistência Social                2020                2019
Salários a Pagar 114.665,45 102.311,07
Rescisões de Contrato a Pagar 0,00 3.634,71
Mensalidade Sindical a Recolher 35,00 -
Pensão Alimentícia a Pagar             418,00                      -
Total 115.118,45 105.945,78
10. Outras Obrigações
Outras Obrigações - Área Saúde                2020                2019
Depósito de Particulares - 2.300,00
Convenio a Realizar - HNSR 29.652,73 138.592,23
Subvenções a Realizar - Convênio 1284/2020 104.144,90 -
Subvenções a Realizar - Convênio 48/2020 100.000,00 -
Subvenções a Realizar - Emenda 6452/2019 - 200.000,00
Subvenções a Realizar - Convênio 851/2020 15.288,69 -
Outras Obrigações        52.380,28        12.113,70
Total 301.466,60 353.005,93
Outras Obrigacoes - Área Educação                2020                2019
Adiantamentos de Mensalidade de Alunos 36.773,90 30.753,29
Outras Obrigações                      -             258,47
Total 36.773,90 31.011,76
Outras Obrigacoes - Área Assistência Social                2020                2019
Subvenções a Realizar - Recurso
  Emergencial - MMFDH 274.572,88 -
Honorários a Pagar 3.401,20 3.401,20
Convênio - Prefeitura Municipal de Sinop-MT - 41.959,94
Outras obrigações          2.170,00                      -
Total 280.144,08 45.361,14
11. Provisão para Demandas Judiciais: Provisões constituídas para fazer
frente às ações cíveis e trabalhistas, que se encontram em instâncias diver-
sas. A provisão é constituída por valores atualizados de perdas com base na
opinião dos assessores jurídicos e por julgamento da administração. É con-
siderado suficiente o montante de R$ 1.816.415,30 no exercício de 2020 para
fazer face a eventuais perdas (R$ 2.018.266,86 em 2019). 12. Doações e
Campanhas: A entidade recebe donativos de pessoas físicas e pessoas ju-
rídicas que são contabilizados em receitas. Essas doações estão demonstra-
das da seguinte forma:
Doação e Campanhas - Assistência Social                2020                2019
Doação Pessoa Física 848.119,64 712.097,33
Doação Pessoa Jurídica 44.318,33 11.084,87
Campanhas Beneficentes 148.329,05 208.006,50
Outras          7.299,56                      -
Total 1.048.066,58 931.188,70
13. Convênio e Subvenção: Eventualmente a instituição recebe Subvenções/
auxílios do Poder Público. No exercício de 2020, a entidade recebeu as seguintes
Subvenções governamentais:

Convênio e Subvenção - Saúde                2020                2019
Estadual (a) 200.000,00 -
Municipal (b)   6.693.126,52   5.359.463,00
Total 6.893.126,52 5.359.463,00
Em 31/12/2020, os saldos de subvenções de Saúde estavam representados da
seguinte forma:
(a) Subvenções Estaduais - Saúde

Valor repassado
Descrição               Em 2020                          Vigência
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 200.000,00 03/12/2020 a 20/12/2020
Total 200.000,00
(b) Subvenções Municipais - Saúde

Valor repassado
Descrição               Em 2020                          Vigência
Prefeitura de Conchal-SP - Lei nº 2191 28.330,00 01/04/2019 a 31/01/2021
Prefeitura de Conchal-SP - Lei nº 2192 24.520,00 01/04/2019 a 31/01/2021
Prefeitura de Conchal-SP - Lei nº 2193 258.196,00 01/04/2019 a 31/01/2021
Prefeitura de Conchal-SP - Lei nº 2194 142.163,00 01/04/2019 a 31/01/2021
Prefeitura de Conchal-SP - Lei nº 2209 1.923.622,74 20/02/2020 a 31/12/2020
Prefeitura de Conchal-SP - Lei nº 2210 354.612,28 20/02/2020 a 31/12/2020
Prefeitura de Conchal-SP - Lei nº 2211 3.046.243,35 20/02/2020 a 31/12/2020
Prefeitura de Conchal-SP - Lei nº 2215 200.000,00 20/02/2020 a 31/12/2020
Prefeitura de Conchal-SP - Lei nº 548 390.239,15 01/07/2019 a 31/12/2020
Prefeitura de Conchal-SP - Lei nº 2240 200.000,00 04/08/2019 a 31/01/2021
Prefeitura de Conchal-SP
  - Lei nº 2244 e 2247 125.200,00 17/08/2019 a 31/12/2020
Total 6.693.126,52
Convênio e Subvenção - Assistência Social                2020                2019
Federal (a) 31.903,92 -
Municipal (b)      207.189,00      215.096,63
Total 239.092,92 215.096,63
Em 31/12/2020, os saldos de subvenções de Assistência social estavam represen-
tados da seguinte forma: (a) Subvenções Federais - Assistência Social

Valor repassado
Descrição               Em 2020                          Vigência
Recurso Emergencial MMFDH 31.903,92 01/11/2020 a 31/12/2021
Total R$ 31.903,92
(b) Subvenções Municipais - Assistência Social

Valor repassado
Descrição               Em 2020                          Vigência
Prefeitura Municipal de Sinop- MT 41.399,75 14/10/2019 a 31/01/2020
Prefeitura Municipal de Sinop-MT 165.790,15 01/03/2020 a 30/06/2020
Total da Subvenção Municipal 207.189,00
14. Atendimento à Legislação das Entidades de Fins Filantrópicos
a) Na Área da Saúde:
Demonstrativo de Receitas na Área da Saúde                2020                2019
Receita SUS 12.940.071,18 9.718.752,95
(-) Glosas SUS (102.164,02) (855,74)
Receitas Convênios Particulares 3.490.255,48 3.882.462,09
(-) Glosas de Convênios Particulares (9.834,67) (4.564,24)
Convênio com Entidades Públicas 6.502.467,58 6.058.739,32
Receitas com Contribuições 6.365.941,11 6.003.901,14
Convênios e Subvenções Federal,
  Estadual ou Municipal 6.893.126,52 5.359.463,00
Doações e Campanhas 732.352,49 660.796,62
Receitas Financeiras 195.284,89 353.394,18
Receitas de Serviços Voluntários 131.590,11 127.411,02
Outras Receitas   2.192.575,02      178.401,92
Total 39.331.665,69 32.337.902,26
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IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico Instituto 
de Gastroenterologia de SP

CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91
Edital de Convocação de AGO e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas do IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroentero-
logia de São Paulo a comparecerem no dia 19/05/2021 as 14hs na Rua Dr. Seng, 320 - 2º subsolo  - no bairro 
da Bela Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da AGO/E, a fim de reunidos deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da Assembléia anterior; 2) 
Exame, discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2020; 3) Eleição Diretoria e Con-
selhos; 4) Outros Assuntos de interesse da Instituição. SP, 07/05/2021. Fernando José Moredo - Presidente.

 
Edital Para Conhecimento de Terceiros Interessados, Com Prazo De 10 (Dez) Dias, expedido 
nos autos do PROC. 0113032-77.2007.8.26.0053 e Cumprimento de sentença 0017301-
97.2020.8.26.0053 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Simone Gomes Rodrigues Casoretti, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Terceiros Interessados na Lide que o(a) Dersa - Desenvolvimento 
Rodoviário S/A move uma ação de Desapropriação contra Rinaldo Helder Faria E Nadia Roberta 
Massini Faria, processo nº 0113032-77.2007.8.26.0053, objetivando a área a ser expropriada de 
67.130,03 m², descrito na matrícula nº 5.751 do 11º CRI da Capital/SP, localizada na Estrada do 
Jaceguava, nº 1200, bairro do M' Boi Guassu, Município e Comarca de Itapecerica da Serra, Estado 
de São Paulo. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital 
com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do 
Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2021. 

Aos Administradores da Associação Filhas de São Camilo. São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Filhas de
São Camilo, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido
e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nessa data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Associação Filhas de São Camilo em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de
suas operações e seus fluxos de caixa para ao exercício findo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias
empresas (NBCTG 1000), e a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002). Base para
Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à
Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase sobre as De-
monstrações Financeiras: Conforme mencionado na nota explicativa nº 15, a
Associação Filhas de São Camilo, possui o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social na Área de Saúde - CEBAS, ma o processo de renovação do

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

CEBAS está em curso no Ministério da Saúde, com nº 25000.172106/2018-72. As
demonstrações financeiras não refletem nenhum ajuste exigido caso não seja re-
novado referido certificado. Nossa opinião não contém ressalva em decorrência
desse assunto. Outros Assuntos: Demonstrações financeiras comparativas
de 31 de dezembro de 2019: As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de
2019, apresentadas comparativamente, foram auditadas por outros auditores inde-
pendentes que emitiram opinião em 16 de abril de 2020, sem modificação. Respon-
sabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras: A Admi-
nistração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da
Entidade e do contrato de gestão continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administra-
ção pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do
Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras: Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude

ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referi-
das demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-
so: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais; - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Entidade; - Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração; - Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-

cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza rele-
vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. To-
davia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter
em continuidade operacional; - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações financeiras representam as correspondentes transações e os even-
tos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; Comuni-
camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos
responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comu-
nicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as res-
pectivas salvaguardas.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2021.
Macso Legate Auditores Independentes
CRC 2SP033482/O-3

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 - Em Reais
concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS - Resolução
CNAS nº 26 de 21 de fevereiro de 2008. A Entidade atua de forma preponderante
na área da Saúde, com atividades também nas áreas de Educação e Assistência
Social. O processo de renovação nº. 25000.195487/2015-15 foi deferido confor-
me Portaria nº 955/SAS/MS, de 12/08/2019, publicada no Diário Oficial da União
- DOU nº 155, de 13/08/2019, com validade de 01/01/2016 a 31/12/2018. Em
cumprimento ao que dispõe o § 1º do Artigo 24, da Lei 12.101, de 27/11/2009, na
qual prevê que “§ 1o que Será considerado tempestivo o requerimento de reno-
vação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta)
dias que antecedem o termo final de validade do certificado” a entidade protocolou
tempestivamente o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº
25000.172106/2018-72. Até a o encerramento dessas demonstrações financei-
ras, o processo de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada
pelo disposto no §2º, do art. 24, da Lei 12.101/2009, ao estabelecer que §2° a
certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o reque-
rimento de renovação tempestivamente apresentado. 16. Isenções
Previdenciárias, COFINS e CSLL: Estão demonstradas conforme a Lei nº 12.101
de 27/11/2009, o montante das contribuições previdenciárias e tributárias apura-
das no exercício, que não foram pagas devido ao usufruto da isenção a que fazem
jus as entidades beneficentes de assistência social, estando assim compostas:

Isenção Usufruída - Saúde 2020 2019
Contribuição Patronal 1.550.727,46 1.497.457,34
RAT 150.568,80 142.092,08
Terceiros 492.550,11 478.112,12
Autônomos      216.641,11      194.373,80
Contribuição Previdenciárias   2.410.487,48   2.312.035,34
COFINS 1.179.949,97 970.137,06
CSSL      486.148,52   -
Contribuições Sociais   1.666.098,49      970.137,06
Total 4.076.585,97 3.282.172,40
Isenção Usufruída - Educação 2020 2019
Contribuição Patronal 313.884,96 396.474,11
RAT 18.205,30 22.890,40
Terceiros 70.624,11 88.798,91
Autônomos          2.438,00        13.078,73
Contribuição Previdenciárias      405.152,37      521.242,15
COFINS        94.249,76      104.187,90
Contribuições Sociais        94.249,76      104.187,90
Total 499.402,13 625.430,05

Isenção Usufruída - Assistência Social 2020 2019
Contribuição Patronal 357.843,44 282.136,33
RAT 25.003,81 19.937,53
Terceiros 105.450,77 84.568,73
Autônomos        16.532,00        17.544,00
Contribuição Previdenciárias      504.830,02      404.186,59
COFINS      133.759,79      112.786,96
Contribuições Sociais      133.759,79      112.786,96
Total 638.589,81 516.973,55
17. Trabalho Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidades sem Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reconhece
pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante
de R$ 131.590,11 em 2020 (R$ 127.411,02 em 2019). Os valores apurados e lança-
dos são compostos essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento
em uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade. 18.
Aplicação de Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas fina-
lidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados
pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 19. Cobertura de Seguros
(Não auditado): Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação
de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

Diretoria: Odila Susin - Presidente Responsável Técnico: Jair Gomes de Araujo - Contador CRC 1SP 123.639/O-5

Não faz parte do escopo dos auditores independentes avaliar a suficiência da cober-
tura de seguros. 20. Compromissos: No encerramento do período de 2020 a En-
tidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram divul-
gação nas demonstrações financeiras. 21. Pandemia COVID-19: a. Efeitos da
Pandemia: Em 2020 houve impacto decorrente da pandemia que assola o mundo
e que refletiram diretamente no atendimento clínico, médico, cirúrgico dos hospi-
tais, ocasionando em redução no faturamento, visto as inseguranças que o vírus
trouxe a população. A Entidade se adaptou seguindo os protocolos de prevenção
sugeridos como melhores práticas sanitárias; reduziu custos e despesas possí-
veis, de forma a não comprometer o atendimento aos colaboradores, fornecedores,
pacientes, alunos e idosos. As incertezas econômicas e políticas e, também, o
aparecimento das variantes do vírus possam, ainda, gerar impactos econômicos e
financeiros em 2021, mas não é possível mensurar os efeitos com segurança. b.
Eventos Subsequentes: Em atenção à NBC TG 24 (R2), item 10, que trata de
Eventos Subsequentes que não originam ajustes, pelo fato de a situação pandêmica
ter se agravado após o período a que se refere as Demonstrações Financeiras, a
Entidade entende que pode ocorrer impactos econômicos e financeiros. A
minimização do impacto dependerá do sucesso e aceleração do processo de vaci-
nação a toda população contra a COVID-19 e consequente imunização e, neste
momento, dada a incerteza do cenário, não é possível mensurá-lo. A Entidade,
através de a sua administração, assim como em 2020, estará atenta para tomadas
de decisões necessárias visando o menor impacto negativo possível.

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis 
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer 
esclarecimentos julgados necessários.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Ativo 2020 2019
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 58.386 20.431
Contas a receber de clientes 259.170 258.014
Contas a receber de partes relacionadas 707 3.196
Estoques - 185
Adiantamentos a fornecedores e a empregados 328 1.287
Impostos a recuperar 6.178 5.775
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 1.683 503
Despesas pagas antecipadamente 11.629 14.438
Total do ativo circulante 338.081 303.829
Não Circulante 
Despesas pagas antecipadamente 1.637 -
Depósitos judiciais 13.678 14.170
Depósito caução 2.830 2.830
Imposto de renda diferido ativo 29.373 14.469
Subtotal 47.518 31.469
Imobilizado 162.145 112.840
Intangível 18.646 18.439
Ativo de direito de uso 166.610 181.568
Total do ativo não circulante 347.401 312.847
Total do Ativo 733.000 648.145

2020 2019
Receita 1.143.960  1.001.551
Custo dos produtos e serviços vendidos (810.634) (716.041)
Lucro bruto 333.326  285.510
Provisão para perdas de crédito esperadas (2.538) (3.046)
Despesas comerciais (5.906) (5.740)
Despesas administrativas (249.072) (215.300)
Outras receitas operacionais 10.589  10.247
Outras despesas operacionais (31.263) (130)
Resultado operacional 55.136  71.541
Despesas financeiras (30.907) (26.465)
Receitas financeiras 2.293  3.863
Ganhos com variação cambial 4.626  978
Resultado financeiro líquido (23.988) (21.624)
Resultado antes dos impostos 31.148  49.917
Imposto corrente (26.327) (19.863)
Imposto diferido 14.904  3.334
Imposto de renda e contribuição social (11.423) (16.529)
Resultado do exercício 19.725 33.388

2020 2019
Resultado do exercício 19.725  33.388
Resultado abrangente -  -
Resultado abrangente total 19.725  33.388

Re- Reser- Lucros Total pa-
Capital serva va de acumu- trimônio
social legal lucros lados líquido

Saldos em 31/12/2018 113.068 10.041 59.166 - 182.275
Dividendos adicionais distribuídos - - (10.617) - (10.617)
Resultado do exercício - - - 33.388 33.388
Destinação do lucro:
Constituição da reserva legal 
e reserva de lucros - 1.669 23.372 (25.041) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (8.347) (8.347)
Saldos em 31/12/2019 113.068 11.710 71.921 - 196.699
Dividendos adicionais distribuídos 
Resultado do exercício - - - 19.725 19.725
Destinação do lucro:
Constituição da reserva legal 
e reserva de lucros - 986 13.808 (14.794) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (4.931) (4.931)
Saldos em 31/12/2020 113.068 12.696 85.729 - 211.493

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Resultado do exercício 19.725 33.388
Ajustes para:
Despesa de imposto de renda e contribuição social 
 reconhecida no resultado do exercício 11.423 16.529
Depreciação de ativos imobilizados 30.843 25.509
Amortização de ativos intangíveis 8.793 10.019
Depreciação de ativos de direito de uso 56.290 49.925
Provisão para perdas por redução ao valor recuperável 372 (710)
Provisão para perdas de crédito esperadas 2.538 3.046
Juros com empréstimos e financiamentos 1.840 3.879
Juros sobre passivos de arrendamento 16.664 18.015
Provisões para riscos tributários e trabalhistas 42.173 6.531
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes (3.694) (65.675)
Estoques 185 (92)
Empréstimos a receber 2.489 (1.085)
Adiantamentos a fornecedores e a empregados 959 306
Impostos a recuperar (1.583) 4.305
Despesas pagas antecipadamente 1.172 (1.359)
Depósitos judiciais 492 479
Fornecedores e outras contas a pagar 24.464 6.340
Adiantamento de clientes 474 (496)
Salários, encargos e provisão para férias 17.509 9.003
Obrigações tributárias 880 (403)
Pagamento de provisão para contingências (5.685) (6.229)
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos (31.872) (16.206)
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais 196.451 95.019
Fluxo de caixa de atividades de investimento 
Aquisição de imobilizado (85.144) (50.234)
Aquisição de intangível (6.549) (7.462)
Venda de imobilizado 2.173 1.776
Fluxo de caixa aplicado nas 
atividades de investimento (89.520) (55.920)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento 
Passivo de arrendamento (67.982) (60.061)
Pagamentos de dividendos - (19.583)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos 
com partes relacionadas (994) (1.545)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento (68.976) (81.189)
Aumento (redução) líquida em caixa 
e equivalentes de caixa 37.955 (42.090)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 20.431 62.521
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 58.386 20.431

Demonstrações de resultado dos exercícios - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)

As demonstrações contábeis completas, assim como, o relatório dos
Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da empresa.

Auditado pela KPMG Auditores Independentes.

Fabricio Coutinho de Oliveira - Presidente
Fabio da Silva Neco - Diretor Financeiro

Marcus Vinicius Souza Silva – Contador – CRC 1SP292021/O-1

Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios fin-
dos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Passivo 2020 2019
Circulante 
Empréstimos e financiamentos 3.182 4.080
Fornecedores e outras contas a pagar 62.148 39.060
Mútuo e outros a pagar - partes relacionadas 80.765 77.645
Passivo de arrendamento 39.854 47.598
Adiantamento de clientes 476 2
Salários, encargos e provisão para férias 112.316 94.807
Obrigações tributárias 14.670 13.790
Imposto de renda e contribuição social a pagar 261 5.806
Dividendos a pagar 13.297 8.366
Total do passivo circulante 326.969 291.154
Não Circulante 
Passivo de arrendamento 139.607 141.849
Provisões para riscos trabalhistas e tributários 54.931 18.443
Total do passivo não circulante 194.538 160.292
Patrimônio Líquido 
Capital social 113.068 113.068
Reserva legal 12.696 11.710
Reserva de lucros 85.729 71.921
Patrimônio líquido 211.493 196.699
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 733.000 648.145

TELEPERFORMANCE CRM S.A.
CNPJ 06.975.199/0001-50

SPCC - São Paulo Contact Center Ltda.
CNPJ nº 57.349.680/0001-70
Demonstrações Financeiras

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais

Demonstrações de resultados - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de Reais

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de Reais

Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de Reais

Demonstrações de mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 -  Em milhares de Reais

As demonstrações contábeis completas, assim como,  o relatório dos 
Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da empresa. Auditado 

pela KPMG Auditores Independentes. 

Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 31 11 58.417 20.444
Contas a receber de clientes - - 259.170 258.014
Contas a receber de partes relacionadas - - 707 3.196
Estoques - - - 185
Adiantamentos a fornecedores 
 e a empregados - - 328 1.287
Impostos a recuperar - - 6.178 5.775
Dividendos a receber 13.277 8.346 - -
Despesas pagas antecipadamente 117 - 11.683 14.438
IR e contribuição social a recuperar 53 50 1.800 552
Total do ativo circulante 13.478 8.407 338.283 303.891
Não Circulante 
Despesas pagas antecipadamente - - 1.637 -
Contas a receber 
 de partes relacionadas 3.182 4.080 - -
Outras contas a receber 67.993 66.237 - -
Depósitos judiciais 1.071 1.053 14.749 15.224
Depósito caução - - 2.830 2.830
Imposto de renda diferido ativo 418 225 29.790 14.694

72.664 71.595 49.006 32.748
Investimentos 211.115 196.342 - -
Imobilizado 6 6 162.150 112.845
Intangível - - 18.646 18.439
Ativo de direito de uso - - 166.610 181.568
Total do ativo não circulante 283.785 267.943 396.412 345.600
Total do Ativo 297.263 276.350 734.695 649.491

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Resultado do exercício 21.262 35.403 21.271 35.449

Total de resultados abrangentes 21.262 35.403 21.271 35.449
Resultado atribuído aos: 
Acionistas controladores 21.262 35.403 21.262 35.403

Acionistas não controladores - - 9 46

Resultado do exercício 21.262 35.403 21.271 35.449

Capital Reserva Lucros Patrimônio líquido atribuível Participação de socios Total
social de lucros acumulados a socios controladores não controladores Patrimônio líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2018 156.500 1 102.910 259.411 326 259.737
Distribuição de dividendos - - (27.925) (27.925) (2) (27.927)
Resultado do exercício - - 35.403 35.403 46 35.449
Saldo em 31 de dezembro de 2019 156.500 1 110.388 266.889 370 267.259
Resultado do exercício - - 21.262 21.262 9 21.271
Saldo em 31 de dezembro de 2020 156.500 1 131.650 288.151 379 288.530

Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
 Circulante 
 Fornecedores e outras contas a pagar 59 28 62.207 39.087
 Mútuos e outros a pagar - 
 partes relacionadas - - 12.772 11.397
 Passivo de Arrendamento - - 39.854 47.598
 Adiantamento de clientes - - 475 2
 Salários, encargos e provisão para férias - - 112.315 94.807
 Obrigações tributárias 5 13 14.675 13.803
 Dividendos a pagar 8.346 8.346 8.366 8.366
 IR e contribuição social a pagar 105 152 366 5.958
 Total do passivo circulante 8.515 8.539 251.030 221.018
 Não Circulante 
 Obrigações tributárias - 2 - 2
 Passivo de Arrendamento - - 139.607 141.849
 Provisão para riscos trabalhistas
 e tributários 597 920 55.528 19.363
 Total do passivo não circulante 597 922 195.135 161.214
 Patrimônio Líquido
 Capital social 156.500 156.500 156.500 156.500
 Reserva de lucros 1 1 1 1
 Lucros acumulados 131.650 110.388 131.650 110.388
Patrimônio líquido atribuível 
  aos sócios controladores 288.151 266.889 288.151 266.889
Participação de sócios não controladores - 379 370
Patrimônio líquido 288.151 266.889 288.530 267.259
Total do Passivo 9.112 9.461 446.165 382.232
Total do Passivo
  e Patrimônio Líquido 297.263 276.350 734.695 649.491

Diretoria
Fabricio Coutinho de Oliveira

Presidente
Fabio da Silva Neco

 Diretor Financeiro
Contador

Marcus Vinicius Souza Silva
Contador – CRC 1SP292021/O-1

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Lucro líquido do exercício 21.262 35.403 21.271 35.449
Ajustes para:
Despesa de imposto de renda e contribuição social 
reconhecida no resultado do exercício 286 968 11.709 17.498
Depreciação de ativos imobilizados - - 30.843 25.509
Amortização de ativos intangíveis - - 8.793 10.019
Depreciação de ativos de direito de uso - - 56.290 49.925
Provisão (reversão) para perdas 
 por redução ao valor recuperável - - 372 (710)
Provisão para perdas de crédito esperadas - - 2.538 3.046
Resultado de equivalência patrimonial (19.704) (33.352) - -
Juros com empréstimos e financiamentos - - - 3.611
Juros sobre passivos de arrendamento - - 16.664 18.015
Provisões para riscos tributários 
 e trabalhistas (323) 518 41.850 7.050
Variação nos ativos e passivos operacionais 
Contas a receber de clientes - - (3.694) (66.050)
Estoques - - 185 (92)
Contas a receber de partes relacionadas 898 1.277 2.489 (1.085)
Adiantamentos a fornecedores
  e a empregados - - 959 306
Outras contas a receber (1.756) (3.599) - -
Impostos a recuperar (67) (10) (1.651) 4.296
Despesas pagas antecipadamente (53) - 1.118 (1.359)
Depósitos judiciais (18) 17 475 496
Depósito caução - - - -
Fornecedores e outras contas a pagar 31 17 24.493 2.748
Adiantamento de clientes - - 474 (121)
Salários, encargos e provisão para férias - - 17.509 9.003
Obrigações tributárias (10) 13 870 (390)
Pagamento de causas trabalhistas e tributárias - (80) (5.685) (6.310)
Outros fluxos de caixa
  de atividades operacionais 
Imposto de renda 
 e contribuição social pagos (526) (1.184) (32.397) (17.370)
Fluxo de caixa líquido decorrente das 
(usado nas) atividades operacionais 20 (12) 195.475 93.484
Fluxo de caixa de atividades de investimento 
Aquisição de imobilizado - - (85.144) (50.234)
Aquisição de intangível - - (6.549) (7.462)
Recebimento de dividendos de controlada - 19.603 - -
Venda de imobilizado 2.173 1.776
Fluxo de caixa proveniente de 
(aplicado nas) atividades de investimento - 19.603 (89.520) (55.920)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento 
Pagamento de passivos de arrendamento - - (67.982) (60.061)
Pagamentos de dividendos - (19.603) - (19.603)
Caixa líquido usado nas atividades 
de financiamento - (19.603) (67.982) (79.664)
Aumento (Redução) líquido em caixa 
e equivalentes de caixa 20 (12) 37.973 (42.100)
Caixa e equivalentes de caixa 
em 1º de janeiro 11 23 20.444 62.544
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 31 de dezembro 31 11 58.417 20.444

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receitas líquidas - - 1.143.960 1.001.551
Custo dos serviços prestados - - (810.634) (716.041)
Lucro bruto - - 333.326 285.510
Provisão para perdas 
  de crédito esperadas - - (2.538) (3.046)
Despesas comerciais - - (5.906) (5.740)
Despesas administrativas (155) (491) (249.228) (215.791)
Outras receitas operacionais - - 10.589 10.600
Outras despesas operacionais - - (31.263) (484)
Resultado de
  equivalência patrimonial 19.704 33.352 - -
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras líquidas e impostos 19.549 32.861 54.980 71.049
Despesas financeiras (13) (371) (29.080) (22.956)
Receitas financeiras 2.000 3.868 2.441 3.863
Ganhos com variação cambial 12 13 4.638 991
Receitas (despesas) 
 financeiras líquidas 1.999 3.510 (22.001) (18.102)
Resultado antes dos impostos 21.548 36.371 32.979 52.947
Imposto corrente (479) (1.155) (26.804) (21.019)
Imposto diferido 193 187 15.096 3.521
IR e contribuição social (286) (968) (11.708) (17.498)
Lucro do exercício 21.262 35.403 21.271 35.449
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores 21.262 35.403 21.262 35.403
Acionistas não controladores - - 9 46
Resultado do exercício 21.262 35.403 21.271 35.449

Uma boa comunicação dentro de uma empresa é essencial para 
um ambiente menos estressante e mais harmônico.

Líder comunicador tem 
destaque na transformação 

digital das empresas
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Em meio à pandemia, líde-
res e gestores tiveram que se 
reinventar para engajar suas 
equipes e manter a produtivi-
dade, mesmo em um cenário de 
desânimo em diversos pilares. 
De acordo com a pesquisa Ba-
rômetro da Confiança 2021, da 
agência global de comunicação 
Edelman, para 61% dos brasi-
leiros as empresas são as únicas 
instituições que confiam. 

Entretanto, para que essa 
confiança seja conquistada, 
tudo precisa começar dentro 
da empresa entre seus líderes 
e colaboradores. Uma pesquisa 
realizada pela empresa Dyna-
mic Signal, mostra que cerca 
de 80% de seus colaboradores 
que participaram do levanta-
mento, disseram que a ausência 
de comunicação acarreta em 
um ambiente estressante de 
trabalho.

Então, não é novidade que 
uma boa comunicação dentro 
de uma empresa é essencial 
para um ambiente menos es-
tressante e mais harmônico. 
Para André Franco, CEO da 
startup de comunicação interna 
e RH Dialog.ci, é importante 
que, em meio à transforma-
ção digital e cultural que as 
empresas vêm vivendo por 
conta da pandemia, os líderes 
encontrem formas de se co-
municar e engajar com seus 
colaboradores. 

“A cultura de trabalho já 
vinha mudando, os colaborado-
res querem se sentir ouvidos, 
serem protagonistas. Com o dis-
tanciamento social obrigatório, 
novos canais precisam dar espa-
ço à participação horizontal dos 
colaboradores. Criar o senso de 
pertencimento e oportunidades 
de escuta ativa”, explica. Além 
disso, é necessário ressaltar a 
importância de deixar claro 
para os colaboradores a cultura 
e os valores da empresa, para 
que eles se sintam mais parte do 
que estão vivendo e realizando. 

“Os colaboradores devem 
ter acesso aos comunicados 
das lideranças e porta-vozes 
da empresa, para que tenham 
consciência dos aspectos po-
sitivos da corporação. Este 
alinhamento é de extrema im-
portância para que fique claro 
aos colaboradores o propósito 
enraizado na corporação e que 
eles possam passar adiante para 
os seus times. Esse entendi-
mento pode resultar na melhor 
entrega de resultados, além 
de gerar mais produtividade 

quando o colaborador estiver 
imerso na cultura corporativa”, 
complementa.

• A liderança como forma
de ligação entre empresa 
e colaborador - Para lidar 
com a nova geração de cola-
boradores, principalmente 
em meio a uma pandemia,
é necessário adaptar-se à
forma que eles têm maior
propensão de consumir
informação e se engajar.
Para André Franco, o uso
de tecnologia e formatos
que se assemelham com
redes sociais podem ser
boas alternativas.

“Acredito que além de atrair 
colaboradores, estas alternati-
vas geram métricas de alcance, 
absorção e engajamento para 
os gestores. Isso porque é um 
local criado apenas para essa 
comunicação da empresa, com 
uma linguagem mais informal, 
para chegar em colaboradores 
de todos os cargos”, explica. 
Uma boa dica é encontrar os 
influenciadores internos da 
empresa, já que todas têm 
alguns colaboradores que são 
mais “populares”. 

“Esse colaborador pode 
ajudar tanto no processo de 
comunicação dentro da empre-
sa, quanto engajar outros da 
equipe. A companhia pode levar 
esse colaborador para conhecer 
diferentes setores e unidades 
da empresa e incentivá-los a 
postar conteúdos em canais 
horizontais de comunicação 
interna, descentralizando a 
função que normalmente é atri-
buída a um único departamen-
to, criando assim uma cultura 
de comunicação horizontal”, 
sugere André. 

Para finalizar, é importante 
também ressaltar que a comu-
nicação da empresa pode andar 
de forma integrada com o RH. 
“As redes sociais corporativas 
também tornaram possível 
entregar métricas aos gestores 
de RH, e ter uma visão clara do 
alcance, absorção e eficácia dos 
comunicados internos. Essa 
é uma ótima forma para que 
os líderes saibam exatamente 
onde precisam melhorar sua co-
municação e o engajamento de 
colaboradores. Com a Covid-19, 
isso também é mais do que ne-
cessário para medir como está 
o interesse dos colaboradores
em casa”, acrescenta. - Fonte
e mais informações: (www.
dialog.ci).
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