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Muito além de uma avaliação de desempenho, como era visto 
anteriormente, o feedback se tornou uma ferramenta poderosa de 
desenvolvimento humano, que deve ser praticada por todo mundo. 
Ela não fica restrita apenas aos gestores de uma determinada em-
presa.  Em uma gestão cada vez mais horizontal em plena era da 
Transformação Digital, todo profissional deve se valer desse impor-
tante recurso, a começar por ele próprio e, ao utilizá-lo, é possível se 
destacar como protagonista nesse contexto, quando cada um deve 
assumir a responsabilidade por seu crescimento.  

Como pedir feedback e melhorar o desempenho  
no trabalho

Um dos impactos mais discutidos desde o início da pandemia, 
a forma de consumir mudou para quase todos os paulistas, como 
mostra pesquisa da FecomercioSP. Nove em cada dez (90,9%) 
dizem que, por causa da crise da Covid-19, alteraram os padrões 
de consumo. O número é 18,6 pontos porcentuais maior do que o 
registrado pela Federação em outubro de 2020 – quando, no mesmo 
levantamento, 72,3% pessoas apontavam ter mudado os hábitos 
de compras.  

Maioria das pessoas mudou padrões de consumo 
durante a pandemia

Isso mesmo, com mais de 50 nutrientes, o ovo fornece proteínas, ami-
noácidos, lipídeos, minerais, além de boa parte das vitaminas de que o 
nosso corpo necessita. Entre seus inúmeros benefícios, ajuda a diminuir 
a incidência de doenças crônicas (cardiovasculares, diabetes, obesidade 
e hipertensão arterial), protege a saúde dos olhos, reforça o sistema imu-
nológico, fortalece músculos e combate o envelhecimento precoce.  

Um único ovo tem mais de 50 nutrientes e 
inúmeros benefícios para a saúde

Foto de cottonbro no Pexels

Negócios em Pauta

Novo mascote da Azzurra
A Federação Italiana de Futebol (Figc) acaba de anunciar a criação 

de um mascote que vai acompanhar a Azzurra em suas aventuras. É um 
cachorro da raça pastor maremano-abruzês, que possui um rosto terno e 
amável, além de estar vestido com a camisa da seleção da Itália. O design 
do mascote foi criado pelo artista italiano Carlo Rambaldi (1925 - 2012), 
que é conhecido pelos seus trabalhos na área do cinema. "Sua fama no 
exterior é extraordinária, mas ele reclamava que era pouco conhecido na 
Itália. Tenho orgulho de dar vida a outra de suas criações. Simbolicamente, 
damos a Rambaldi o seu quarto Oscar e aos italianos muita doçura", decla-
rou Gabriele Gravina, presidente da Figc. Nas notas anexadas ao esboço 
do novo mascote da seleção italiana, Rambaldi escreveu que escolheu a 
imagem do pastor "porque é um cão de grande coragem, capacidade de 
decisão, tipicamente italiano e por sua origem estar intimamente ligada 
à história milenar da terra e do povo". Ainda esclarece que a figura é 
"adequada para representar o esporte mais bonito do mundo e as paixões 
que desperta"  (ANSA).     Leia a coluna completa na página 3

Foto: Ansa/reprodução

News@TI

Processo seletivo aberto para cursos 
de Educação Executiva

@A Educação Executiva Mackenzie da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM) possui programas de atualização, com cursos de 

curta duração nacionais e internacionais (Exchanging Hemispheres), de 
aperfeiçoamento, com cursos de média duração, além de especializações, 
com cursos de pós-graduação Lato Sensu, todos voltados para educação 
corporativa. A pós-graduação lato sensu está com processo seletivo aberto, 
para programas na modalidade online e ao vivo (e-MBA’s, e-MBI’s e e-LLM’s), 
os quais fornecem aos executivos de diferentes áreas ferramentas, estrutura 
e aprendizado para liderar e se destacar no ambiente corporativo. Os cursos 
oferecem uma experiência de aprendizagem na qual a excelência acadêmi-
ca da UPM é aplicada ao mundo corporativo, com turmas compostas por 
profissionais do mercado, proporcionando a melhor reprodução possível da 
realidade do trabalho. Para mais informações sobre a Educação Executiva, 
acesse https://www.mackenzie.br/educacao-executiva/universidade.    Leia a coluna completa na página 2

Freepik

A nova realidade provocou um 
ritmo acelerado de mudanças, 
mas andar rápido demais pode 
ser desconfortável. 

Por exemplo, podemos ser demandados a fazer 
recomendações para situações inéditas, ou 

valorar um negócio sem um conjunto completo de 
métricas. Isso significa que é preciso ser visionário, 
ampliar os processos de pensamento, buscar diver-
sas perspectivas e convencer os outros sobre o que 
será importante para sua organização. 

Se você avançar devagar, pode até acertar todos 
os passos, mas chegará com dois anos de atraso. 
Como disse Mark Twain: "A melhoria contínua é 
melhor do que a perfeição atrasada". É por isso que 
agilidade e velocidade - valores que a tecnologia 
em nuvem oferece - estão na ordem do dia. Aqui 
estão algumas maneiras de avançar rapidamente 
e trazer novos valores para clientes e negócios. 

Amplie o modo de pensar o ganho e o 
risco - Muitos aderiram ao movimento da trans-
formação digital, mas nem todos entendem suas 
implicações. Por isso, líderes podem não saber 
realizar mudanças fundamentais em suas equi-
pes. Uma possível explicação é que a fórmula de 
análise clássica de retorno sobre investimentos 
(ROI) não se adequa à transformação digital e 
ao ambiente de nuvem. O modelo clássico não 
abrange o baixo risco, a agilidade e a velocidade 
que a nuvem entrega. 

É importante entender que a nuvem permite 
a modelagem de um projeto rapidamente, sem 
precisar passar semanas no cálculo de uma 
arquitetura, na definição da computação ou 
do armazenamento exato a ser adquirido. Uma 
plataforma de computação em nuvem pode 
permitir que você ajuste as decisões de maneira 
paralela às mudanças nos negócios. O caminho é 
parar de gastar demais em infraestrutura e usar 
a nuvem conforme a necessidade. Gaste tempo 
com o valor comercial da iniciativa. 

Encontre um líder que defenda esforços 
de adoção à nuvem - Identifique e conecte-se 
com um líder que entenda o valor comercial de 
uma transformação digital e que será parceiro 
na hora de desenvolver a proposta de valor 
e contar essa história. Esse profissional deve 

A jornada para a nuvem pode ser 
difícil, mas vale a pena
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CONhEçA A CARREIRA DE RECRUTADOR 
NA áREA DE TECNOLOgIA     Leia na página 6
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educar outros sobre o valor da transformação 
para os negócios da empresa. Envolver o lado 
comercial ajudará a ilustrar que não se trata da 
adoção da tecnologia pela tecnologia, mas, sim, 
porque essa é a providência mais inteligente. 

Recentemente, modernizamos uma aplicação 
que estava rodando em uma plataforma desatua-
lizada para um de nossos clientes. As mudanças 
eram difíceis e achar pessoas para apoiá-las vir-
tualmente era quase impossível. Com o aplicativo 
modernizado, a empresa agora pode garantir mais 
negócios. Executá-lo na nuvem se traduz em uma 
integração mais rápida do colaborador, porque 
a empresa não precisa instalar o aplicativo nos 
desktops de novos funcionários. 

É importante trabalhar com um parceiro para 
ajudá-lo a comunicar o valor da nuvem ao seu 
conselho e líderes de negócios. Um parceiro com 
experiência em nuvem enfatizará a qualidade 
em vez da quantidade e pode compartilhar 
estudos de caso que ilustram como outras 
pessoas perceberam os benefícios da nuvem 
para os negócios. 

Não existe modelo único de como fazer as 
coisas neste ambiente. Alguns provedores de 
soluções em nuvem fazem as mesmas coisas 
continuamente e costumam repetir esses 
métodos em todos os clientes. Evite essas 
empresas e escolha um parceiro que atenda 
às suas necessidades específicas. 

Aproveite equipes menores e mais ágeis 
- Use equipes menores para se concentrar em 
pequenas cargas de trabalho. Certifique-se de 
que essas equipes representem funções dife-
rentes na empresa. Dessa forma, as divisões de 

departamentos não acarretarão atrasos. Em vez 
de micro gerenciar essas equipes, confie nelas 
e as capacite para fazer seu trabalho. 

Um grande varejista é um exemplo desse 
novo modelo de funcionamento. Suas equipes 
multifuncionais de produto incluem um gerente 
de produto, que geralmente não é da TI; desen-
volvedores ou engenheiros de TI; e um designer 
de experiência do usuário. A liderança não diz a 
eles como resolver um problema, ela apenas diz 
qual é o problema e os principais indicadores 
de desempenho que eles precisam trabalhar. 

A equipe decide a estrutura, que pode mudar 
de acordo com o desafio em questão. Os membros 
da equipe se reúnem pela manhã e decidem quem 
fará o quê e quando. Eles estão prontos para 
começar. É rápido e simples. Mais importante 
ainda, a equipe é responsável pelos resultados. 

Concentre-se no progresso e não na 
disrupção - Fala-se muito hoje em dia sobre 
como as organizações precisam "aceitar que 
a mudança disruptiva é a norma". Em vez de 
focar na disrupção, concentre-se em como 
promover a inovação em prol da organização 
e do trabalho das equipes. Inovação e melhoria 
contínuas, equipes ágeis, campeões da nuvem, 
uma ampla perspectiva sobre ROI e risco e 
parceiros de qualidade tornarão você mais 
responsivo, avançado e mais rápido. 

Pode ser uma jornada desconfortável às 
vezes, mas é o que empresa precisa fazer. 

(Fonte: Michael Morrison é Vice-presidente sênior e 
diretor geral de Nuvem, Infraestrutura e Segurança 

na Unisys - www.unisys.com.br).

Conselho de Segurança da ONU
O Brasil ocupará assento não per-

manente no Conselho de Segurança 
da ONU no biênio 2022-2023. Decisão 
foi tomada em eleições ocorridas na 
sexta-feira (11), em Nova York, na 75ª 
Assembleia Geral, nas quais o Brasil 
recebeu 181 votos. Segundo nota do 
Ministério das Relações Exteriores, o 
Brasil pretende fortalecer as missões 
de paz da ONU e defender os mandatos 
que corroborem a interdependência 
entre segurança e desenvolvimento. Al-
bânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão 
e Gana, também foram eleitos (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/conheca-a-carreira-de-recrutador-na-area-de-tecnologia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-12-a-14-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-12-a-14-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-12-a-14-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/um-unico-ovo-tem-mais-de-50-nutrientes-e-inumeros-beneficios-para-a-saude/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/maioria-das-pessoas-mudou-padroes-de-consumo-durante-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-pedir-feedback-e-melhorar-o-desempenho-no-trabalho/
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OpiniãO
Ativos estressados: a 

importância de realizar 
uma avaliação segura

Os ativos estressados, 
créditos que não 
foram executados 
devido a dificuldades 
financeiras 
enfrentadas pelo 
devedor, por muito 
tempo foram 
considerados 
um problema na 
recuperação de 
crédito.

Apesar de historica-
mente serem vistos 
como problemáticos, 

sobretudo por normalmen-
te serem relacionados a 
falências ou recuperações 
judiciais, os ativos estres-
sados vêm ganhando uma 
nova perspectiva nos últi-
mos anos. Este cenário tem 
mudado com o crescente 
interesse de investidores 
em adquirir carteiras dessa 
modalidade, com um desá-
gio atrativo para promover 
a recuperação do crédito, 
no montante mais próximo 
possível da totalidade.

Pensando nisso, prepa-
ramos este conteúdo para 
abordar a importância de 
realizar uma avaliação se-
gura desta carteira duran-
te a cessão de direitos do 
crédito.

Antes de tudo, é impor-
tante saber que a análise da 
carteira de ativos estressa-
dos é de suma importância 
para as duas pontas da ne-
gociação de uma cessão de 
direitos do crédito: o possí-
vel cedente e o cessionário.

Em um primeiro mo-
mento, o possível cedente 
precisa avaliar a situação 
de seus recebíveis para 
determinar se de fato são 
créditos estressados, ou se 
a inadimplência do devedor 
é proposital ou passageira. 
Neste cenário, por exemplo, 
pode julgar interessante não 
realizar a cessão. Já para o 
possível cessionário, uma 
vez que tem a oportunidade 
de realizar uma análise pré-
via da carteira, pode:

•	 Mitigar seus riscos de 
não recebimento

•	 Definir a quantidade 
de créditos que são 
irrecuperáveis

•	 Munir-se de argumen-
tos para uma eventual 
negociação do deságio 
com o credor original, 

entre outros.

Além disso, nas hipóteses 
em que um investidor adqui-
re um grande volume de ati-
vos estressados em uma car-
teira fechada, a análise pode 
auxiliar a identificar quais os 
créditos que merecem mais 
atenção, ou que necessitam 
de medidas mais urgentes. 
Quais fatores precisam estar 
presentes durante a análise 
da carteira?

Com toda a certeza, é 
fundamental executar uma 
análise multidisciplinar 
quando se trata de ativos 
estressados, pois são neces-
sárias diversas modalidades 
de conhecimentos para de-
terminar com assertividade 
o potencial de recuperação 
de determinado crédito. De 
ordem jurídica, por exem-
plo, são necessárias análises 
do ponto de vista processual 
e de direito material para ga-
rantir que as possibilidades 
de alteração no montante ou 
até extinção da obrigação 
sejam mitigadas.

De ordem financeiro-
-econômica, uma análise do 
passivo, não apenas através 
de documentação fornecida 
pelo próprio devedor quan-
do da tomada do crédito, 
como também através de 
pesquisas direcionadas para 
apuração do mesmo, podem 
evidenciar uma situação de 
insolvência irreversível, que 
fatalmente culminará em 
uma falência, reduzindo 
drasticamente a possibi-
lidade de recuperação do 
crédito em uma proporção 
satisfatória.

Em síntese, ao longo do 
artigo explicamos a im-
portância de realizar uma 
avaliação segura da carteira 
de ativos estressados, tanto 
para o cedente como para o 
cessionário.

Dessa forma, contar com 
um parceiro estratégico 
durante essa análise é fun-
damental para potencializar 
os seus resultados. Na Leme 
temos soluções disponíveis 
para análise de carteira e, 
para conhecer este serviço, 
é só preencher nosso formu-
lário de contato.

(*) - É graduando em Direito com 
especialização em investigação 

patrimonial,  ênfase em blindagem 
e análise de registros imobiliários. 

Écoordenador de investigações 
da Leme Forense 

(www.lemeforense.com.br).

Guilherme Cortez (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

dias 1 de julho e 6 de agosto. O objetivo da equipe responsável pela 
iniciativa é o de educar mulheres e ajudá-las na gestão de gastos e 
na melhor utilização de recursos. Abordando o conteúdo de forma 
didática e trazendo aspectos financeiros desde o princípio, o curso 
é destinado a mulheres com pouco ou nenhum conhecimento em 
finanças, abordando desde o reconhecimento do perfil financeiro de 
cada uma até a gestão do dinheiro em si e processos de investimento 
(https://academia.poupay.app/).

Solo Network prepara Santher para 
conformidade com a LGPD

@A Santher é uma das maiores empresas do mundo em capacidade 
de produção de papel. Fundada há oito décadas, é uma empresa 

brasileira que fabrica papel para cuidados pessoais e uso em ambientes 
corporativos. A indústria produz mais de 180 mil toneladas de papel 
anualmente, destacando-se como uma das maiores organizações do 
segmento no mundo em capacidade de produção. A Santher atende 
mais de 13 milhões de lares brasileiros com produtos dos segmentos 
de higiênicos, papel toalha, guardanapos, fraldas e absorventes. Em 
2020, a organização identificou uma necessidade ainda maior de de-
fesa digital destas informações. Um dos principais motivos foi o início 
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que passou a vigorar no 
Brasil e tornou fundamental a adequação das empresas para evitar 
o vazamento de dados sensíveis (www.solonetwork.com.br/home).

Andres Loaiza-Espinosa é o novo diretor 
geral da Fronius do Brasil

@A Fronius do Brasil, empresa de origem austríaca que se dedica a 
soluções inovadoras nos segmentos de energia solar, carregadores 

de bateria e tecnologia de soldagem, acaba de anunciar Andres Loaiza-
-Espinosa como seu novo diretor geral. Engenheiro eletrônico de formação, 
Loaiza-Espinosa ingressou na Fronius International em 2004 como suporte 
internacional de sistemas e soldagem nessa Unidade de Negócios, até che-
gar, em 2010, como gerente de vendas de área, responsável pela América 
Latina. Desde sua entrada na Fronius em 2004, apoia ativamente a Fronius 
do Brasil e, em todos esses anos, tem contribuído para o fortalecimento 
no relacionamento com clientes e promoção das inovações da empresa 
junto ao mercado (https://www.fronius.com/pt-br/brasil).

Etek NovaRed conquista nível máximo de 
parceria com McAfee

@A Etek NovaRed, maior provedora de soluções integradas em se-
gurança da informação da América Latina, acaba de ser nomeada 

parceira Platinum da McAfee e, com isso, passa a ter o reconhecimento 
máximo no programa de parceria da empresa. O nível de parceria Platinum 
é obtido por meio de um compromisso comprovado com a satisfação do 
cliente, a competência e o crescimento da receita de cada parceiro. Os 
parceiros Platinum McAfee têm recursos comprovados em soluções e 
serviços para gerenciar as maiores e mais complexas distribuições de 
segurança (https://www.eteknovared.com.br/).

Prêmio ABII 2021 está com inscrições abertas

@A Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII) lançou 
o Prêmio ABII 2021, reconhecido nacionalmente por destacar 

projetos que desenvolvem ou utilizam as tecnologias habilitadoras da 
indústria 4.0. O prêmio está alinhado à missão da associação, que é 
de acelerar a indústria 4.0 e a internet industrial das coisas no Brasil, 
por isso é um momento tão importante para a entidade. Durante o 
evento online, organizado pelo GT Negócios da ABII, o diretor Marcelo 
Gramigna destacou algumas regras, prazos de inscrição e os critérios 
de avaliação do prêmio. Neste ano, a grande novidade é que o prêmio 
é aberto para qualquer empresa que fornece soluções ou está sendo 
transformada pela indústria 4.0 e não apenas para empresas associadas. 
"A ABII oferece um palco para as empresas mostrarem seus projetos e 
servirem de referência para o mercado. É uma grande oportunidade, 
por isso reforçamos o convite para todas as empresas participarem", 
destaca Gramigna. Na hora de fazer a inscrição, se a empresa ficar 
com qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo e-mail: negocios@
abii.com.br.

Fintech brasileira PouPay+ lança curso 
gratuito de finanças para mulheres

@A PouPay+, fintech responsável pelo aplicativo homônimo de 
gestão financeira exclusivo para mulheres, lança a primeira edi-

ção da Jornada da Independência Financeira para Mulheres, que será 
oferecida a até 10 mil mulheres de forma online e  gratuita entre os 

Taxa Rosa e a importância 
dos produtos sem gênero

Eu estava esses dias no supermercado, quando me lembrei, no meio do corredor de produtos de higiene e 
beleza, que a minha lâmina de barbear precisava ser trocada. Fui atraída por uma lâmina rosa, que prometia 
muitas coisas interessantes para minha pele.

Mariana Munis (*)

Já em casa, empolgada para usar mi-
nha nova aquisição, qual foi minha 
surpresa ao reparar que a lâmina 

de barbear não tinha nada de diferente 
da que eu já costumava usar e acabei 
pagando mais caro por isso, só porque 
o produto era rosa, com uns claims 
(argumentos de vendas) diferenciados. 
Nesse exato momento, coloquei-me a 
refletir: será que alguns produtos têm 
a necessidade de serem separados por 
gênero? Foi aí que descobri um conceito 
denominado Pink Tax ou Taxa Rosa: 
prática do mercado que tende a cobrar 
mais caro para produtos específicos para 
mulheres. A taxa rosa não se trata de 
um imposto, mas sim de uma cobrança 
maior para produtos destinados ao 
gênero feminino, que possuem apenas 
pequenas alterações, ou simplesmente 
embalagens específicas para mulheres. 
E ela atinge todas as mulheres, inde-
pendente da faixa etária e classe social.

Pois é: pagamos mais por produtos 
destinados ao público feminino, mas 
ganhamos menos. De acordo com 
estudo da pesquisadora economista 
Laísa Rachter, comparando a presen-
ça de mulheres e os salários médios 
praticados no mercado de trabalho de 
todo o país desde 1970, com base nos 
dados do Censo, entre 1970 e 2010, e 
da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 
em 2020, mulheres ganharam 19% 
menos que homens, no mesmo cargo, 
e em cargos estratégicos, a diferença 
pode chegar até a mais de 30%.

Um estudo efetuado pelo Depar-
tamento de Consumo de Nova York 
averiguou que as mulheres pagam, em 
alguns casos, até duas vezes mais do que 
o mesmo produto feito para homens.

Ao todo, comparou-se 800 itens de 
90 marcas diferentes em 24 lojas da 
cidade. O resultado: mulheres chegam a 
pagar até 7% a mais do que os homens 
em itens básicos. Na categoria higiene 
pessoal, a diferença é ainda maior, 
chegando a 13%.

Mas por que isso ocorre? Encontrei 
uma explicação em um dos estudos do 

Não é de hoje que trazemos a ques-
tão do Sem Gênero (Genderless): Na 
década de 20, a estilista Coco Chanel 
ousou criar roupas para mulheres a 
partir das peças masculinas.

De acordo com o SEBRAE SC (2019), 
a arte e a moda foram o berço da neu-
tralidade de gênero. Na década de 1970, 
o cantor David Bowie foi um precursor 
e expoente da tendência, incorporando 
tanto elementos masculinos quanto 
femininos em seu visual.

Nos anos 1980, o estilista Jan Paul 
Gaultier também apostou em desfiles 
que rompiam com a tradição binária, 
onde as peças eram exclusivamente 
dedicadas a mulheres e homens (SE-
BRAE SC, 2019).

Já em 1994, a Calvin Klein lançou 
um perfume sem gênero que alcançou 
sucesso de vendas. Outras marcas, 
como a canadense M.A.C. e a norte-
-americana Redken também desen-
volveram produtos e campanhas 
genderless.

Diante de tais argumentos, fica aqui 
uma reflexão: será que tudo deve ser 
dividido por gênero, ou será que exis-
tem algumas categorias de produtos e 
serviços que independem dessa distin-
ção e devem se olhar as semelhanças e 
o bom gosto entre todos os humanos e 
consumidores?

(*) É professora de Marketing e Comportamento 
do Consumidor da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie Campinas.

professor Fábio Mariano Borges, o qual 
alega que, historicamente, o homem não 
costumava ir ao varejo, e para atraí-lo, 
os donos da loja cobravam mais barato. 
O pior de tudo é que não há uma lei que 
impeça a cobrança diferente de preços 
nos produtos direcionados às mulheres 
ou aos homens.

Nós, consumidoras, precisávamos 
cobrar mais das autoridades para 
evitar esse tipo de situação, porém, 
noto que já há um movimento que en-
contra uma saída para esse problema: 
produtos sem gênero. Afinal, será que 
tudo precisa ser dividido entre homem 
e mulher?

Em brinquedos, itens de moda e beleza, 
vão ganhando espaço a não divisão por 
gênero, no qual isso é muito vantajoso 
aos negócios, já que gera menos com-
plexidade de compras e logística, além 
de o empreendedor poder comprar um 
maior volume de peças ou matéria-
-prima, galgando possíveis descontos e 
reduzindo custos. Há também uma maior 
padronização da modelagem, uma vez 
que os gêneros usarão a mesma peça 
de roupa, sem grandes alterações no 
modelo.

Para lojas físicas, há também uma 
otimização do espaço físico, sem a ne-
cessidade de dividir setores por gênero.

O maior absurdo que já vi em divisão 
por gênero foi uma água mineral que ti-
nha a embalagem rosa e esta era vendida 
mais cara só por conta desse detalhe.

Foto de Ron Lach no Pexels

Petrobras prorroga inscrições 
para seleção pública de 

projetos socioambientais
A Petrobras prorrogou, até 

o dia 9 de julho, as inscrições 
para a seleção pública de novos 
projetos que irão compor a 
carteira do Programa Petrobras 
Socioambiental. Na Baixada 
Santista estão previstas cinco 
oportunidades, que somam até 
R$ 4,5 milhões, para projetos 
nas linhas de Educação, Desen-
volvimento Econômico Susten-
tável e Clima. As oportunidades 
na linha Clima são voltadas ao 
ecossistema manguezal e atu-
ação em bacias hidrográficas.

A companhia prevê destinar 
R$ 41,8 milhões para cerca de 
30 projetos ambientais e sociais 
desenvolvidos em comunidades 
vizinhas de suas operações nos 
estados do Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina. 

As iniciativas selecionadas 

irão representar uma renovação 
de cerca de 40% da carteira 
de projetos socioambientais 
apoiados pela Petrobras. Estão 
abertas oportunidades para 
as quatro linhas de atuação 
do programa, consideradas 
prioritárias para o negócio e 
para a sociedade: Educação, 
Desenvolvimento Econômico 
Sustentável, Clima e Oceano.

Serão aceitas inscrições de 
projetos de entidades priva-
das sem fins lucrativos. As 
inscrições podem ser feitas 
até às 18h do dia 9 de julho, 
exclusivamente pela página da 
Seleção Pública 2021 - https://
petrobr.as/ppsa-selecao2021 - 
onde também está disponível 
um webinar com dicas e outras 
informações sobre o processo, 
além de vídeos com respostas 
para as principais dúvidas.
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Metropolitana de Santiago. Produzidos na fábrica da Mercedes-Benz do 
Brasil, em São Bernardo do Campo, esse lote de veículos é resultado de 
uma venda conduzida pela Daimler Latina em parceria com a Kaufmann, 
distribuidor oficial de caminhões Mercedes-Benz no Chile. Com 24 anos 
de atuação no setor, a Transfich também se dedica à varrição de ruas e 
áreas verdes, como ainda de limpeza e conservação de espaços públicos. 
Além de Pudahuel, também presta serviços ao município de Conchalí. 
O Chile é um dos principais e tradicionais mercados de exportação dos 
veículos fabricados pela Mercedes-Benz do Brasil, sempre demandando 
produtos inovadores e com melhor custo benefício. 

E -  Relacionamento com Imprensa
A Negócios da Comunicação informa o início da votação para a pesquisa 
‘Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas 2021’. Comple-
tando onze edições a pesquisa busca identificar e premiar empresas que 
estabelecem um bom relacionamento com jornalistas de 30 diferentes 
segmentos da economia. 25 mil jornalistas do país são convidados a 
participar da pesquisa. Pela segunda vez em formato online, a premiação 
será realizada nos dias 29 e 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro, junto 
a quarta edição do Fórum de Jornalismo Especializado e do Fórum de 
Jornalismo Regional e Comunitário, também em sua quarta edição. 
A votação é promovida pelo Centro de Estudos da Comunicação, e 
pela Plataforma Negócios da Comunicação. Mais informações: (www.
advicecc.com).

F - Tecnologia Financeira
O CIAB Febraban 2021 será realizado entre os próximos dias 22 e 25, no 
formato digital e gratuito. Serão mais de 100 especialistas renomados que 
discutirão em cerca de 30 painéis temas ligados à inovação, ao futuro das 
instituições financeiras e ao uso de novas tecnologias no dia a dia dos nossos 
clientes bancários. O assunto principal será “Uma retomada conectada, 
sustentável e resiliente”, com abertura feita pelo presidente da Febraban, 
Isaac Sidney, que falará sobre como os bancos se adaptaram à crise de 
saúde mundial da Covid-19 e buscaram novas formas de negócio para 
minimizar os impactos da pandemia na vida dos brasileiros. Os presidentes 
de seis dos maiores bancos vão discutir iniciativas sustentáveis, conces-
sões recordes de crédito e o fortalecimento de canais digitais. Inscrições: 
(https://ciab2021.noomis.febraban.org.br/evento/ciabevento/ciab2021). 

G - Pessoas com Deficiência 
O Banco Santander está em busca de profissionais com deficiência em 
início de carreira que se identifiquem com a cultura da empresa. A mul-

A - Bolsas de Estudos
As inscrições para as bolsas de estudo do ‘Instituto Social para Motivar, 
Apoiar e Reconhecer Talentos, Ismart’, se encerram no próximo dia 17. 
O processo seletivo é voltado para estudantes talentosos que estejam 
cursando atualmente o 7º ou 9º ano do ensino fundamental e se enquadrem 
no perfil de baixa renda. São mais de 1200 oportunidades para os três 
projetos da instituição no ano letivo de 2022: ‘Ismart Online, Alicerce 
e Bolsa Talento na cidade de São Paulo’. Os pré-requisitos básicos são: 
ter idade entre 12 e 15 anos e renda familiar per capita de, no máximo, 
dois salários mínimos por pessoa. As inscrições, e mais informações, 
podem ser realizadas por meio do site (www.ismart.org.br).

B - PMEs do Setor Agro 
Estimular o fortalecimento de práticas de integridade e compliance em 
pequenas e médias empresas (PMEs) e cooperativas do setor agrope-
cuário, é o objetivo da Jornada Agro Íntegra. Os participantes poderão 
acessar, gratuitamente, conteúdo, treinamentos, mentorias especiali-
zadas e ferramentas práticas para lidar com os desafios relacionados 
ao tema integridade, proporcionando com que seus empreendimentos 
se tornem mais transparentes e competitivos. O compliance tornou-se 
imperativo para o desenvolvimento das empresas e significa estar em 
conformidade com normas, leis, regulamentos, políticas e diretrizes 
estabelecidas.  As inscrições estão abertas em: (https://www.gov.br/
agricultura/pt-br/centrais-de-conteudo/eventos/palestras-e-seminarios/
jornada-agro-integra).

C -  Benefícios Exclusivos
A Volvo Car Brasil deu início ao ‘Volvo Special Sale’, uma ação de vendas 
em todas as concessionárias da marca no Brasil que oferece descontos 
e benefícios exclusivos em veículos, acessórios e itens de lifestyle. O 
destaque é o SUV XC60. O modelo zero quilômetro terá descontos 
que podem chegar a até R$ 15.000,00, dependendo da versão. As 
concessionárias estão funcionando  seguindo todos os protocolos de 
segurança, com higienização especial nos veículos e no showroom. Mas 
os clientes que não quiserem sair de casa, podem acessar as opções 
remotamente por meio do Whatsapp, em que o cliente é direcionado 
para a concessionária mais próxima de sua residência. Saiba mais em: 
(www.volvocarsecommerce.com).

D - Exportação de Caminhões 
A empresa chilena Transfich já conta com uma frota nova de 18 caminhões 
Atego para coleta de lixo doméstico no município de Pudahuel, na Região 

tinacional iniciou o processo seletivo. São 43 oportunidades para a área 
de TI, como desenvolvedor backend, todas presenciais na cidade de São 
Paulo. Por serem vagas de entrada, os candidatos devem ter conheci-
mento de nível básico em programação ou com formação em tecnologia 
em andamento. Isso porque os contratados farão um treinamento online 
de backend e depois passarão pela experiência de capacitação. Todo o 
processo seletivo acontecerá de forma 100% online. Para conferir as vagas, 
basta acessar esse link: (https://vagas.taqe.com.br/santander-tecnologia/
it-developer-sao-paulo-pcd?utm_source=imprensa-taqe&utm_me-
dium=imprensa-taqe&utm_campaign=santander-tecnologia).

H - Desenvolvimento do Ecoturismo
O Governo de São Paulo lançou edital para concessão das áreas de 
visitação dos parques estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren (Horto 
Florestal), ambos na Zona Norte da capital. A proposta prevê a cessão 
das áreas de uso público à iniciativa privada por 30 anos. O vencedor 
deverá revitalizar, modernizar a estrutura, implantar e diversificar a 
oferta de serviços, além de gerenciar e fortalecer a conservação destas 
áreas, respeitando normas ambientais especificadas em contrato e nos 
planos de manejos destas unidades de conservação. As ações visam 
fomentar o ecoturismo na região. Em destaque, a visitação ao mirante 
da Pedra Grande, que fica a mais de mil metros de altitude na Serra 
da Cantareira. O edital está em: (www.infraestruturameioambiente.
sp.gov.br).

I - Águas Termais
Empresa especializada em hospitalidade e entretenimento, que é 
responsável pelo desenvolvimento de projetos como o parque de neve 
Snowland, em Gramado, e a roda-gigante Rio Star, no Rio de Janeiro, a 
Gramado Parks está se preparando para mais um grande lançamento 
na Serra Gaúcha. Ao final deste mês, o primeiro parque aquático indoor 
da América do Sul estará pronto para receber visitantes. Batizado de 
Acquamotion, ele será inaugurado em Gramado, um dos principais 
destinos turísticos para as famílias no Brasil, e poderá ser utilizado o 
ano todo, mesmo durante as baixas temperaturas da região, uma vez 
que conta com águas termais naturalmente aquecidas e climatização 
especial, que garantem conforto térmico em qualquer clima. Saiba mais 
em: (www.acquamotion.com.br).  

J - Mês do Crédito
O Sebrae está realizando um conjunto de ações voltadas a orientar os 
empreendedores sobre questões relacionadas ao crédito e à gestão 
financeira de seus negócios. Uma das iniciativas é o lançamento do 
portal Radar Financeiro. A página traz uma série de conteúdos inte-
rativos sobre crédito e finanças, onde os usuários podem saber mais 
sobre as diversas opções de crédito existentes no mercado, entender 
se a empresa precisa – realmente – de um empréstimo, conhecer alguns 
mitos e verdades que envolvem o tema, além de acessar vídeos, textos e 
cursos online gratuitos sobre o assunto. Confira também, no Instagram 
do Sebrae, uma série de eventos online que serão realizados ao longo de 
todo o mês com especialistas convidados. Verifique em: (https://www.
sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/radar).

A responsabilidade da 
gestão de riscos e o 

modelo das três linhas

A gestão de riscos é um 
processo que requer a 
participação de todos

Não há como pensar nis-
so sem que todos da 
empresa compreen-

dam suas responsabilidades. 
Nesse sentido, vamos discutir 
o Modelo as Três Linhas divul-
gado pelo Institute of Internal 
Auditors - IIA, que objetiva 
estabelecer papéis e respon-
sabilidades de forma clara e 
coordenada no processo de 
gerenciamento de riscos e 
controle, buscando maximi-
zar os resultados e a mini-
mizar falhas e desperdício 
de recursos na organização. 

Em 2013 surgiu a primeira 
publicação do IIA sobre o mo-
delo das três linhas de defesa 
e, em 2020, uma atualização 
significativa no modelo alte-
rou seu nome, trazendo uma 
abordagem mais moderna, 
tendo em vista o número cres-
cente de organizações com 
complexidades diversas, bem 
como os riscos emergentes 
que vêm enfrentando. 

No processo de gerencia-
mento de riscos e controles, 
todos na organização devem 
ter papéis e responsabilida-
des definidos e as Três Linhas 
separam as áreas, funções e 
profissionais para que execu-
tem suas atribuições de forma 
coordenada e para que haja 
mais clareza de como seus 
cargos se encaixam nesse 
processo. 

A primeira linha é com-
posta pelos gestores das 
unidades operacionais e 
tem o papel de estabelecer 
e manter processos para o 
gerenciamento de operações 
e riscos de sua unidade de 
atuação, incluindo controles 
internos eficazes, além de 
garantir a conformidade com 
a regulamentação em vigor. 
Aqui, temos a expertise dos 
responsáveis pelos processos 
trabalhando a favor da identi-
ficação, avaliação e mitigação 
dos riscos: essa percepção 
demonstra que é um processo 
que requer o compromisso de 
todos de forma recorrente. 

Já a segunda linha é com-
posta pelas funções de ge-
renciamento de riscos, acom-

panhamento, orientação, 
conformidade, análise e 
controle, são as chamadas 
funções de assessoramento 
e apoio. Atua no desenvol-
vimento, implantação e me-
lhoria contínua das práticas 
de gerenciamento de riscos 
e controles internos, além de 
fornecer a primeira linha de 
apoio nesse processo, como 
sugerir, apoiar e auxiliar os 
gestores das unidades opera-
cionais no desenvolvimento 
de processos e controles 
para gerenciar alguns riscos 
específicos. 

Fornece as análises sobre 
a adequação e eficácia do 
processo de gerenciamento 
de riscos e controles, bem 
como monitora os riscos de 
desconformidade com leis e 
regulamentos. Aqui, temos 
funções e áreas que tem 
objetivo de controle, tais 
como as áreas de qualidade, 
segurança da informação, 
gestão de riscos entre outras. 
Apoiam no que diz respeito 
a alguns riscos específicos. 

Na terceira linha está a 
Auditoria Interna, que tem 
como função avaliar de for-
ma independente e objetiva 
a eficácia do processo de 
gerenciamento de riscos e 
controle, incluindo a forma 
como as primeiras e segundas 
linhas alcançam os objetivos 
em relação ao gerenciamento 
de riscos e controles. Para 
tanto, a Auditoria Interna 
deve ter acesso irrestrito às 
pessoas, recursos e informa-
ções de que necessita. 

Para uma efetiva gestão 
de riscos é fundamental a 
atribuição adequada de res-
ponsabilidade, bem como 
um processo efetivo de mo-
nitoramento, cooperação, 
comunicação e informação. 
Os órgãos de governança uti-
lizarão as informações sobre 
a gestão de riscos para que 
possam tomar suas decisões 
e avaliar se a sua estrutura de 
gestão de riscos é suficiente 
para garantir que os riscos 
estão devidamente identifi-
cados e gerenciados. 

(*) - É doutoranda em Educação, 
Mestre em Controladoria 

e Contabilidade Estratégica e 
professora de curso de graduação 

na área Contábil e Coordenadora de 
cursos de pós na FECAP. 

Luciana Barragan (*)

Antecedente de 
emprego da FGV 
subiu 4,7 pontos 

O Indicador Antecedente 
de Emprego (Iaemp), me-
dido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), apresentou 
crescimento de 4,7 pontos 
na passagem de abril para 
maio deste ano. Essa é a 
segunda alta consecutiva do 
indicador, que havia subido 
1,6 ponto de março para 
abril. Com esse resultado, o 
Iaemp chegou a 83,4 pontos. 

O indicador busca anteci-
par tendências do mercado 
de trabalho com base em 
entrevistas com consumi-
dores e com empresários 
da indústria e dos serviços. 
A principal contribuição 
para a alta deste mês veio 
do componente da Situação 
Atual dos Serviços. 

“A melhora nas expec-
tativas para o mercado de 
trabalho tem sido influen-
ciada pela flexibilização 
das medidas restritivas e 
do avanço do programa de 
vacinação. O cenário para 
os próximos meses parece 
ser de continuidade dessa 
retomada, mas ainda de ma-
neira gradual e com alguns 
riscos, em especial, o de 
novas ondas da pandemia”, 
diz o economista da FGV 
Rodolpho Tobler (ABr).

Setor recuperou parte das perdas ocorridas em março.

Os dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços 
foram divulgados na 

sexta-feira (11) pelo IBGE. 
De acordo com a pesquisa, 
em abril o setor cresceu 
19,8% em relação ao mesmo 
período do ano passado e 
3,7% no acumulado do ano. 
No acumulado de 12 meses, 
no entanto, os serviços tive-
ram queda de 5,4%.

O setor ainda está 1,5% 
abaixo do patamar de feve-
reiro de 2020, ou seja, do 
período pré-pandemia da 
Covid-19. A receita nominal 
teve variação de 0,1% na 
comparação com março e 
altas de 22,4% em relação 
a abril de 2020 e de 4,7% 
no acumulado do ano. No 
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Serviços tiveram leve crescimento 
em abril no país, diz IBGE

O volume de serviços no país teve alta de 0,7% em abril, na comparação com o mês anterior. Com o 
resultado, o setor recuperou parte das perdas ocorridas em março (-3,1%)

momento em que decretos 
estaduais e municipais res-
tringiram o funcionamento 
de algumas atividades para 
controle da disseminação 
do vírus. Isso fez o consumo 
reduzir significativamente 
naquele mês. Então, em 
abril, houve um crescimento 
maior por conta da base de 
comparação muito baixa”, 
afirmou o gerente da pes-
quisa, Rodrigo Lobo.

O setor de transportes, ser-
viços auxiliares de transpor-
te e correio mantiveram-se 
estáveis, enquanto os outros 
dois segmentos tiveram que-
da: profissionais, adminis-
trativos e complementares 
(-0,6%) e outros serviços 
(-0,9%) (ABr).

acumulado de 12 meses, 
a receita apresenta uma 
perda de 4,9%. Na passa-
gem de março para abril, o 
crescimento foi puxado por 
duas das cinco atividades 
pesquisadas pelo IBGE: 

informação e comunicação 
(2,5%) e serviços prestados 
às famílias (9,3%).

“O resultado dos serviços 
prestados às famílias deve 
ser relativizado, já que em 
março eles caíram 28%, no 

Desestatização da Codesa trará 
R$ 1 bilhão em investimentos

O governo federal publicou 
as regras para a desestatiza-
ção da Companhia Docas do 
Espírito Santo (Codesa). A 
ação acontecerá por meio 
da venda de 100% das ações 
da estatal. O documento foi 
publicado no Diário Oficial da 
União da última quarta-feira 
(9). Segundo o Ministério 
da Infraestrutura, a previsão 
é que o leilão ocorra no últi-
mo trimestre de 2021, com 
expectativa de captação de 
investimentos de até R$ 1 
bilhão. O secretário Nacio-
nal de Portos e Transportes 
Aquaviários, Diogo Piloni, 
disse que a privatização chega 
em momento oportuno, já que 
o Brasil passa por uma situa-
ção de restrição fiscal e busca 
atrair novos investimentos. 

“A ideia é que tenhamos 
uma condição de competi-
tividade muito melhor, com 
portos muito mais dinâmicos, 
sem o peso trazido pelo mode-
lo de gestão estatal e também 
pelas flutuações políticas. 
O concessionário assumirá 
o negócio com a obrigação 
de realizar investimentos, 
com metas de melhoria de 
parâmetros de desempenho”, 
acrescentou. De acordo com 
as expectativas da pasta, a 

desestatização deverá gerar 
uma receita de R$ 480 milhões 
em outorgas fixas, somadas a 
R$ 770 milhões em outorgas 
variáveis - que serão pagas no 
prazo de 25 anos. 

Anda há a expectativa de 
dividendos de cerca de R$ 
480 milhões ao longo de 35 
anos - uma espécie de divisão 
de lucros que será devida ao 
governo federal por quem 
arrematar a Codesa. “A de-
sestatização vai gerar bons 
resultados para as cadeias 
logísticas que dependem des-
ses portos. A desestatização 
da Codesa mira serviços mais 
eficientes e dinâmicos, e vai 
gerar uma redução de custos 
logísticos para enfrentarmos 
um dos principais problemas 
do país: o custo de transporte 

de mercadorias”, afirmou o 
secretário.

Segundo o Ministério da 
Infraestrutura, as ações de 
desestatização são confluen-
tes com o novo marco do setor 
de transportes aquaviários BR 
do mar, que visa diminuir os 
custos logísticos e portuários 
do transporte de carga por 
cabotagem - a movimentação 
marítima que ocorre nas linhas 
da costa brasileira.

“O número de leilões feitos 
desde 2019 não encontra 
paralelo na história do setor. 
Foram 26 leilões - mais de R$ 
4 bilhões em investimentos au-
torizados. Temos ainda 17 ter-
minais para serem leiloados, 
o que resultará em mais R$ 
3 bilhões em investimentos”, 
afirmou o secretário (ABr).
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A privatização 
chega em 
momento 
oportuno, 
já que o 

Brasil busca 
atrair novos 

investimentos.



O Business Intelligence 
nos processos de 

transformação digital

Como profissional 
que atua há décadas 
no mercado de 
Analytics e Business 
Intelligence (BI), 
acompanho o 
aumento do interesse 
das empresas 
por software e 
plataformas do 
segmento

Este crescimento tem 
sido confirmado por 
dados, como o Es-

tudo Mercado Brasileiro 
de Software – Panorama e 
Tendências 2020, produzi-
do pela ABES (Associação 
Brasileira das Empresas de 
Software) em parceria com 
a IDC, que apontou que as 
plataformas e aplicações de 
BI e Analytics movimenta-
ram US$ 1,196 bilhão em 
2019, com uma taxa de 
crescimento de 20,3% em 
relação ao ano anterior.

A pandemia trouxe dúvi-
das, entretanto. Precisáva-
mos saber se as empresas 
manteriam o aporte de in-
vestimentos em tecnologias 
digitais e como alocariam 
estes recursos, frente às 
incertezas e aos impactos 
nos negócios, que variaram 
de acordo com o setor eco-
nômico. No balanço que se 
faz de 2020, é consenso de 
que a pandemia do novo 
Coronavírus promoveu uma 
aceleração da transforma-
ção digital, seja para manter 
a empresa funcionando ou 
para se obter mais vantagem 
competitiva diante dos con-
correntes. 

A divulgação dos resul-
tados da 32ª Edição da 
Pesquisa Anual do Uso de 
TI, conduzida pela FGVcia, 
que envolveu uma amostra 
significativa de 2.636 mé-
dias e grandes empresas, 
trouxe um retrato atual e as 
tendências nesta conjuntu-
ra, bastante favorável para o 
BI diante da transformação 
digital acelerada pela pan-
demia. De acordo com os 
resultados divulgados de 
FGV, os principais projetos 
de TI nas empresas estão 
focados em Inteligência 
Analítica (Analytics), en-
tendida como projetos de 
BI, BA e CRM, e no “novo” 
ERP (Migração, Implemen-

tação e Integração).
Acredito que este resul-

tado confirma que as em-
presas brasileiras estão in-
vestindo na transformação 
digital baseada em dados, 
o que é bastante promissor 
e relevante. A tendência 
de alta nos investimentos 
de BI, que foi identificada 
em anos anteriores, está se 
mantendo.

O business intelligence 
visa apoiar a tomada de deci-
são empresarial, a partir de 
sistemas que dão o suporte 
às decisões com o uso de 
tecnologias, processos e 
aplicativos que analisam, 
principalmente, os proces-
sos internos e estrutura-
dos de dados e negócios, 
enquanto a inteligência 
competitiva reúne, analisa 
e dissemina informações 
com foco nos concorrentes 
da empresa, em uma visão 
ampla da inteligência de 
negócios. 

As tecnologias de BI for-
necem visões históricas, 
atuais e preditivas das 
operações e do mercado 
no qual a empresa atua. 
Um conselho às empresas 
que começaram agora no 
mundo do BI e até mesmo 
para as que estão desbra-
vando esse mundo há mais 
tempo é: não basta apenas 
investir nas ferramentas ou 
plataformas. 

Antes e durante a im-
plementação, é muito im-
portante analisar os dados 
disponíveis para avaliar a 
qualidade dos dados e se 
a coleta e armazenamento 
deles está sendo realizada 
corretamente. É preciso 
saber se os dados têm 
qualidade suficiente, pois 
qualquer implementação 
de BI falhará se a base for 
ruim. Marketing digital gera 
dados. Internet das coisas 
geram dados. Inteligência 
Artificial precisa de bons 
dados. 

Invista em tecnologias, 
mas invista também na 
capacitação de sua equipe, 
invista em Data Literacy, 
para que seus colaboradores 
entendam, analisem e usem 
os dados com confiança, 
desenvoltura e produção 
de insights valiosos para o 
negócio.

(*) - É CEO da IN - Inteligência 
de Negócios, premiada Master 

Reseller da Qlik no Brasil.

Clayton Montarroyos (*)

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Alberto André (*)

A educação financeira 
é a maneira como uma 
pessoa entende o universo 
do dinheiro e usa as ferra-
mentas possíveis para lidar 
com ele. Empoderar as 
pessoas de conhecimento 
suficiente para não ser 
refém de boletos, financia-
mentos e quaisquer outras 
armadilhas que possam 
aparecer. É garantir um 
nível de liberdade finan-
ceira. Por exemplo, Aqui 
estamos considerando que 
a educação financeira pode 
ajudar apenas quem já está 
nesse ponto. Mas ela pode auxiliar 
quem está endividado, negativado, 
com aquela bola de neve que parece 
nunca resolver. 

Ela ajuda a enxergar possibilidades 
e tomar boas decisões financeiras. En-
fim, todas essas perguntas podem ser 
facilmente respondidas se você tem 
ao seu lado a educação financeira. Se-
gundo pesquisa do Ibope Inteligência, 
só 21% dos brasileiros das classes A, 
B e C, com acesso à internet, tiveram 
introdução à educação financeira du-
rante a infância e 14% só aprenderam 
finanças pessoais depois dos 25 anos, 
demostrando o quanto o brasileiro 
não sabe como cuidar do seu dinheiro 
corretamente. 

Segundo dados de educação fi-
nanceira do PISA (Programme for 
International Student Assessment), 
survey trienal que avalia as habilida-
des de estudantes de diversos países, 
aponta que a diferença entre educação 
financeira no Brasil entre as classes 
mais baixas é de 98 pontos. O país é o 
quinto com maior disparidade entre as 
classes dos estudantes. Como a edu-
cação financeira não é ensinada nas 
escolas e poucas pessoas aprendem 
sobre isso na infância.

Com a ajuda da tecno-
logia, um dos setores 
que é conhecido pelo 

grande uso de matériais 
como documentos, arquivos 
impressos e pilhas de proces-
sos está se tornando cada vez 
mais moderno. 

O setor jurídico tem pas-
sado por reformulações e 
se adaptado cada vez mais 
à nova realidade. Com o 
surgimento e crescimento 
em ascensão, as lawtechs ou 
legaltechs têm apresentado 
resultados e fornecido pro-
dutos que possam atender 
a demanda de milhares de 
escritórios e advogados, 
essas ferramentas auxi-
liam a organização, gestão 
tornando o trabalho mais 
assertivo. 

Como alternativa para 
tornar a rotina cada vez mais 
otimizada e eficiente, Renan 
Oliveira (*) separou abaixo 
cinco motivos para começar 
a usar o serviço de uma pla-
taforma de direito. Confira: 
 1) Mudança de rotina 

- Com o uso das fer-
ramentas disponíveis 
no mercado, é possível 
acompanhar online 
todos os processos, ad-
ministrando a rotinas e 
com acessos a modelos 
de petições de acordo 
com a área de atuação, 
dessa forma é possível 
conquistar o aumento 
da produtividade, pois 

É preciso estar sempre conectado para garantir produtividade e 
rapidez em suas tarefas.

Parece que chegou ao 
fim a novela Tik Tok 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Os últimos meses da administração Trump foram 

marcados por acusações feitas pelo ex-presidente 
contra as rede sociais de origem chinesa, TikTok e 
WeChat, que tem um grande número de usuários nos 
Estados Unidos. Basicamente, Trump as acusava de 
espionagem e emitiu ordens executivas exigindo que 
fossem vendidas; caso contrário, seriam banidas dos 
Estados Unidos. 

Agora, o presidente Joe Biden revogou essas ordens 
executivas, mas determinou que o Departamento de 
Comércio dos Estados Unidos deve avaliar regularmente 
os aplicativos vinculados a potenciais adversários es-
trangeiros, como a China, e tomar providências caso 
apresentem “riscos inaceitáveis” à segurança nacional. 

Na ocasião, houve uma corrida de empresas america-
nas tentando comprar o TikTok. A Oracle e o Walmart, em 
parceria, negociaram com a ByteDance, dona da rede. 

Tinha-se a impressão de que Trump aprovava a ope-
ração, que acabou não sendo concluída até que ele 
deixasse o cargo. Quando Biden venceu a eleição, o 
assunto entrou em compasso de espera, enquanto a 
nova administração analisava os riscos de segurança 
gerados pelo TikTok, WeChat e outros aplicativos de 
propriedade chinesa. Essa análise parece ter concluído 
que também nesse assunto Trump mentiu, e as empre-
sas obtiveram sinal verde para continuar operando nos 
Estados Unidos. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor da Faculdade de Computação 
e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Por que começar a utilizar o 
serviço de uma plataforma jurídica

A tecnologia é uma das principais aliadas para a rotina dos profissionais, independente da profissão. É 
preciso estar sempre conectado para garantir produtividade e rapidez em suas tarefas

longo do processo em 
um ambiente seguro na 
nuvem. Dessa forma, 
todo o processo estará 
seguro sem o profissio-
nal se preocupar em 
perder algum docu-
mento importante.

 4) Agilidade nos pro-
cessos - O que antes 
precisava ser feito 
de forma braçal, hoje 
pode ser resolvido em 
poucas horas. Automa-
tizar o trabalho, gerar 
preenchimento de do-
cumentos ou petições, 
pode ser feito de forma 
simples, a partir do 
envio de documentos 
dos clientes, como o 
Cadastro Nacional de 
Informações Sociais - 
CNIS do INSS.

 5) Indicação de bene-
fícios - Com o uso 
da plataforma Previ-
denciarista, é possível 
receber o panorama 
completo do seu clien-
te, com a indicação do 
melhor caminho para 
cada ação. Deixando 
o profissional à von-
tade para escolher 
sua opção. A startup 
disponibiliza relatórios 
de tempo e renda para 
cada benefício. 

(*) - Especialista em direito 
previdenciário, é fundador 

da Previdenciarista 
(www.previdenciarista.com).
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não será mais neces-
sária a presença física 
para resolver cada 
demanda. A startup 
Previdenciarista, pos-
sibilita a visualização 
de mais de 3 mil pe-
tições em casos reais 
para profissionais de 
todo o país.

 2) Calculadora de be-
nefício - Alguns pro-
cessos da realização 
do trabalho na área 
jurídica demandam um 
longo tempo para exe-
cução. Essa demora 
pode afetar o atendi-
mento ao cliente e a de-
manda do desempenho 
do trabalho.  Com isso, 
o uso da calculadora 
de tempo de contri-
buição, permite que o 
profissional realize o 

cálculo previdenciário 
em menos 5 minutos 
- bastando o usuário 
enviar o CNIS do segu-
rado para a tecnologia 
organizar todos os 
vínculos rapidamente.

 3) Armazenamento em 
nuvem - Nos proces-
sos jurídicos, muitos 
são os documentos a 
serem apresentados. 
Para o estudo de caso 
é preciso estar rode-
ado de informações 
que possam garantir o 
entendimento da situa-
ção. Por isso, com o uso 
de uma plataformam, o 
profissional conseguirá 
armazenar todos os 
cálculos, dados e do-
cumentos do cliente. 

  Além de petições e 
histórico de ações ao 

Educação financeira vai além da 
administração do dinheiro

Como a educação financeira não é ensinada nas escolas e 
poucas pessoas aprendem sobre isso na infância.
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sário saber quanto ganha, 
quanto gasta, analisar o que 
pode ser cortado desses 
gastos e planejar o máximo 
que puder para conseguir 
guardar dinheiro. Não im-
porta se irá começar com 
R$10 ou R$100, o importan-
te é dar início à iniciativa e 
ir aumentando aos poucos. 
Claro que para dar o pri-
meiro passo é preciso fazer 
um planejamento, definir 
metas e ter muita disciplina 
e foco. Uma dica é fazer 
uma planilha e anotar no 
computador ou até mesmo 
em um caderno, todos os 

gastos e ganhos. 
Com isso, poderá traçar metas de 

maneira clara e bem definida que se-
rão capazes de dar o pontapé inicial 
na primeira atitude ao planejamento 
financeiro. Não esqueça de priorizar 
os gastos, por exemplo, as contas 
mensais, uma viagem, a compra de 
um imóvel, comprar roupas ou jantar 
em um restaurante, tudo deve entrar 
nas anotações. Como identificamos 
acima, os dados de brasileiros endivi-
dados são bem altos, desse modo, uma 
das etapas para melhorar a situação 
financeira é renegociar e amortizar as 
dívidas. Identifique quais são e tente 
saná-las o quanto antes. 

Para isso, renegocie tudo o que 
estiver pendente e veja a melhor for-
ma de pagar apenas o valor devido, 
sem juros absurdos. Com um melhor 
controle do orçamento diminuímos 
o estresse, já que não precisaremos 
ficar todo mês preocupados com as 
contas que chegam e o dinheiro que 
vai, o que consequentemente acarreta 
menos preocupação com cartão de 
crédito e contas fixas.

(*) - É cofundador e CEO do Plusdin, fintech 
de indicadores de serviços financeiros 

(www.plusdin.com.br).  

Mas para alguém saber como ad-
ministrar o dinheiro, aprender esse 
hábito desde pequeno é o primeiro 
passo para chegar na fase adulta e 
entender como lidar com os gastos e 
ganhos. Mais de 40% das pessoas no 
país possuem alguma dívida, segun-
do levantamento da Serasa Experian. 
De acordo com pesquisa divulgada 
pela Confederação Nacional do Co-
mércio, esse número atingiu 66,5% 
dos brasileiros em janeiro, o que 
representa um aumento de 0,2% em 
relação ao mês anterior e de 1,2% na 
comparação com o mesmo período 
de 2020. 

Ainda de acordo com dados do Se-
rasa, até dezembro de 2020, cerca de 
61,4 milhões de brasileiros estavam 
negativados. Mas isso não é irrever-
sível, nunca é tarde para aprender, se 
aprofundar e melhorar sua situação 
financeira. Por isso, vou te ajudar e 
listar alguns passos para começar a 
cuidar do seu dinheiro e os benefí-
cios que essas atitudes podem trazer. 
Controlar os gastos e rendimentos é 
uma tarefa que deve começar o quanto 
antes, já que um dos maiores erros das 
pessoas é gastar mais do que ganha e 
não saber o que priorizar. 
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A Enel Green Power, sub-
sidiária brasileira de energia 
renovável do Grupo Enel, 
iniciou a operação comercial 
do parque eólico Lagoa dos 
Ventos, o maior do tipo na 
América do Sul e o maior da 
empresa italiana no mundo. 
A unidade de 716 MW está 
localizada nos municípios de 
Lagoa do Barro, Queimada 
Nova e Dom Inocêncio, todos 
no estado do Piauí. Segundo 
a empresa, a obra teve um 
investimento de cerca de R$ 
3 bilhões.

“Lagoa dos Ventos é um 
projeto eólico recorde e 
seu início de operações 
comerciais é um marco im-
portante para a Enel Green 
Power em todo o mundo, 
especialmente à luz dos 
desafios do cenário global 
de saúde”, disse o CEO da 
Enel Green Power e head 
da linha de negócios Global 
Power Generation da Enel, 
Salvatore Bernabei.

O CEO ainda ressaltou que 
“como nossa maior usina 

eólica do mundo, Lagoa dos 
Ventos representa um passo 
significativo para o nosso 
crescimento sustentável, 
ao mesmo tempo que apoia 
a recuperação verde no 
Brasil, contribuindo ainda 
mais para a diversificação da 
matriz energética do país”. 
De acordo com informações 
divulgadas pela Enel Green 
Power, o parque é composto 
por 230 turbinas eólicas e 
conseguirá gerar mais de 3,3 
TWh por ano.

A empresa também pon-
tuou que, em dezembro 
de 2020, a Enel anunciou 
o início da construção do 
novo projeto eólico Lagoa 
dos Ventos III, com 396 MW. 
Com o novo parque eólico, 
que exigirá um investimento 
de cerca de 360 milhões de 
euros, a capacidade total de 
Lagoa dos Ventos atingirá 
cerca de 1,1 GW. Todo o 
complexo eólico terá 302 
aerogeradores e poderá 
gerar cerca de 5,0 TWh por 
ano (ANSA).

O parque eólico Lagoa dos Ventos da Enel Green Power é o maior 
da empresa italiana no mundo.

A dúvida é: a Receita 
Federal pode usar o 
PIX para investigar 

seus bens e verificar suas 
movimentações financeiras?

Segundo o advogado tri-
butarista, Eliézer Marins, 
a resposta para a questão 
é que não pode, direta e 
automaticamente, já que 
as transferências feitas pelo 
sistema estão protegidas 
pela lei do sigilo bancário. 
“É necessária uma ordem 
judicial ou um procedi-
mento administrativo para 
a Receita poder ver suas 
movimentações no PIX, 
assim como já acontece em 
transferências feitas por 
TED e DOC. Pelo proce-
dimento administrativo, o 
contribuinte é intimado a 
apresentar os extratos ban-
cários”, pontua o advogado.

Ainda que não haja fis-
calização de transferên-
cias individuais, os bancos 
enviam para a Receita um 
consolidado com valores 
movimentados nos últimos 
5 anos. 

“Não só do famoso PIX, 
mas de todas as operações 
dos contribuintes, portan-
to a Receita já sabe e vai 
continuar sabendo qual é o 
valor movimentado por você 
pelos bancos - não importa 
o meio (TED, Doc ou Pix). 
E o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, já disse que 
pode usar o Pix para cobrar 

Receita sabe qual é o valor movimentado por você pelos bancos - 
não importa o meio (TED, Doc ou Pix).

Julio Ribeiro – Alcance – Uma delirante aventura 
em busca de si,  mesmo que isso custe um débito 
com o demo, chifrudo, satã ou qualquer outro al-
cunha que se dê ao Diabo. Num enredo prá lá de 

“maluco” o autor sociólogo ins... pirado, em perfeita alusão às 
crises existenciais de muitos de nós, narra as peripécias de um 
homem simples que decidiu questionar-se. Ao longo da narrativa 
as ideias fluem e devidas respostas afloram. Em cada página, 
insólitas situações transformam-se em fontes de esclarecimento. 
Entretenimento garantido.

Um Chimarrão com o Diabo

Marcos Scaldelai – Gente – O autor, executivo re-
nomado, resolveu inspirar postulantes a vencedores. 
Literalmente, abriu seu cofre benfazejo, carregado 
de boas dicas, para criar, com seus bons e profun-

dos conhecimentos advindos de vasta e profunda experiência, 
ensinamentos que servirão de   sustentáculos às empresas e 
seus administradores. Não há uma página sem vigoroso holofote 
voltado a soluções, pessoais e profissionais. Em suma , verda-
deira cartilha exitosa, com caminhos factíveis palmilhados a 
serem percorridos para uma trajetória de sucesso. Oportuno!

Líder Pronto para Tudo

Isa Colli – Alexandre Ostan (Ilustr) – Colli 
Books – O primeiro cenário desta interessante ficção 
é o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Os animais 
ali aprisionados, reuniram-se sob o comando de 

Lincoln, um combativo chipanzé, para combinar uma fuga em 
massa. O segundo, também dotado de gravidade é o incêndio 
no Museu Imperial, motivado por pura prevaricação de seus 
administradores. Uma ótima estória lastreada numa terrível 
realidade, que fará com que os infantes alfabetizados, adqui-
ram consciência dos deveres com a natureza e história, sendo 
imbuídos para participação em eventos voltados à preservação 
da natureza, sua fauna e flora, bem como aos fatos históricos 
que os rodeiam. Necessário.

Incêndio no Museu

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)

A Receita Federal está 
de olho no seu PIX

O PIX, sistema que permite transferências e pagamentos eletrônicos a qualquer hora do dia, já responde 
por mais da metade das transferências bancárias, segundo dados do Banco Central

também registradas, e os do-
cumentos comprobatórios, 
guardados”, esclarece. 

As pessoas jurídicas, 
tanto optante pelo Simples 
quanto pelo Lucro Presu-
mido ou Real, a partir de 
agora, para o esclarecimen-
to de qualquer questiona-
mento, será fundamental 
o balanço contábil dessas 
empresas, além da decla-
ração de imposto de renda 
jurídica bem detalhada e 
conciliada com os dados 
contábeis. Apesar de não 
poder examinar as trans-
ferências individuais dos 
contribuintes feitas pelo 
Pix, por TED ou por DOC, a 
Receita recebe das institui-
ções financeiras os valores 
globais consolidados das 
movimentações financeiras 
dos contribuintes.

“Com isso, a Receita já 
possui acesso à movimen-
tação financeira e saldos 
dos contribuintes que são 
declarados pelas próprias 
instituições financeiras ao 
Fisco sem detalhar se fo-
ram feitas por TED, DOC e 
agora pelo Pix”, completa. A 
Receita Federal por meio de 
uma IN “lei” que ela mesma 
criou tem acesso a tudo e a 
todas operações.

(*) - Formado pela Universidade de 
Ribeirão Preto, com especialização 

em Direito Tributário, é CEO do Grupo 
Marins, que atua na gestão, consultoria 

e auditoria de recursos financeiros, 
patrimoniais e questões tributárias.
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um imposto similar à antiga 
CPMF”. 

Segundo o especialista, na 
verdade, o Leão usa todos os 
agentes financeiros, segura-
doras, bancos, corretoras, 
fundos de aposentadoria, 
entre outros, para saber toda 
a movimentação financeira 
de cada CNPJ ou CPF. A in-
formação é mensal e envolve 
movimentações superiores a 
R $2.000 para pessoa física 
e  R $5.000 para as pessoas 
jurídicas. 

“As consequências dessa 
medida para as pessoas 
honestas é o risco de malha 
fina ou questionamento da 
Receita sobre movimen-
tações ou saldos errados, 
informados por descuido 
ou engano. Quem sonegar 
impostos terá de justificar 

o patrimônio descoberto e 
provavelmente terão que 
arcar com os custos dos im-
postos e multas, que chegam 
a triplicar o valor original”, 
afirma. O advogado fez re-
comendações para que não 
se caia por descuido ou sem 
má fé na malha fina. 

“É importante manter con-
sigo controles como talões 
de cheques, Docs, Teds e 
extratos bancários mensais, 
cópias das declarações de IR, 
comprovantes de pagamen-
tos a terceiros, extratos de 
cartões de crédito, informes 
de rendimentos do empre-
gador etc. Mantenha-os 
por pelo menos seis anos. 
As transferências entre 
familiares, dependentes ou 
não, ou a qualquer outra 
conta corrente, deverão ser 

Enel inicia operação 
do maior parque eólico 

da América do Sul
Ansa/reprodução

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171
www.netjen.com.br

Conrado Navarro (*)     

Criada em 1861 por Dom 
Pedro II, a caderneta de 
poupança é a aplicação 
preferida dos brasileiros 
há muito tempo, mas isso 
vem mudando. Será que faz 
sentido guardar dinheiro na 
poupança em pleno ano de 
2021? De acordo com Raio 
X do Investidor, edição 
2020, compilado pela Anbi-
ma, a poupança se mantém 
como o produto preferido 
dos investidores, mas vem 
perdendo participação: 
84% deixaram os recursos 
na caderneta em 2019, en-
quanto 88% optaram pelo 
produto em 2018.

E as demais aplicações e 
opções de investimento? A 
distância para a poupança 
é gritante. Na sequência, 
aparecem os fundos de in-
vestimento (6%), seguidos 
dos títulos privados (5%), 
dos planos de previdência 
(5%), títulos públicos (4%) 
e ações (3%). A bolsa de 
valores vem ganhando 
adeptos, principalmente 
depois da queda da Selic, é 
um investimento conheci-
do de muita gente, mas que, 
na prática, atrai poucos 
brasileiros. Considerando 
o nível médio de renda do 
brasileiro e nossa situação 
econômica, somos um país 
conservador.

Embora perdendo participação, a poupança se mantém como o 
produto preferido dos investidores.

Poupança ainda é o investimento 
mais usado pelo brasileiro

fim, é comum notar muitos 
brasileiros apontando a 
segurança como um fator 
chave para não tirar o di-
nheiro da poupança. 

Sim, o dinheiro aplicado 
nela tem garantia do Fun-
do Garantidor de Crédito 
(FGC) até R$ 250 mil por 
CPF, por instituição (até o 
máximo de R$ 1 milhão), 
mas outras opções também 
têm ou são ainda mais 
seguras. Mais seguras? 
Sim, como é o caso dos 
títulos públicos. Quem tem 
parte de seu patrimônio 
em títulos emitidos pelo 
governo federal, financia 
o crescimento do país – e 
nunca demos calote na 
dívida interna. O Tesouro 
Nacional representa nossa 
economia como um todo e 
o governo não honrar sua 
dívida pública seria uma 
catástrofe (o mercado não 
trabalha com esse cenário).

Assim, é possível ter mais 
rentabilidade, com igual ou 
mais segurança, experi-
mentando novas aplicações 
e produtos financeiros 
oferecidos por fintechs e 
outras instituições. O cli-
chê “saia da sua Zona de 
Conforto” também se aplica 
aos investidores.

(*) - É sócio e especialista em 
finanças pessoais na fintech Grão 

(www.grao.com.br).

A boa notícia é que o bra-
sileiro vem aprendendo mais 
sobre educação financeira, 
o que significa que também 
aprendeu a guardar mais 
dinheiro. Em 2019, menos 
da metade dos brasileiros 
(44%) tinha algum saldo 
aplicado em produtos de 
investimento em 2019, algo 
em torno de 42 milhões de 
pessoas. Esse número é 
maior do que o verificado em 
2018, quando 42% aplicavam 
em produtos de investimen-
to. Se estamos aprendendo a 
guardar, vale também refor-
çar a concorrência e as novas 
opções de aplicação como 
outra conquista relevante. 
As fintechs, por exemplo, 
vieram para ficar!

A poupança é popular, mas 
está longe de ser a melhor 
alternativa de investimento 
conservador: ela rende, ao 
ano, 70% da Selic e, mes-

mo com liquidez imediata, 
o dinheiro precisa “fazer 
aniversário” (ficarem 30 
dias aplicados) para que os 
rendimentos sejam efetiva-
mente adicionados ao prin-
cipal. Há quem defenda que 
a comodidade é a principal 
vantagem da poupança. Ela é 
fácil de usar, está disponível 
e toda instituição financeira 
a oferece. É verdade, mas as 
fintechs já oferecem facili-
dades, experiência de uso e 
funcionalidades que satisfa-
zem estas expectativas en-
tregando mais rentabilidade.

Mas e o investimento míni-
mo para começar em outras 
aplicações melhores que a 
poupança? A resposta para 
esta pergunta também não 
é mais um problema. Apli-
cações a partir de R$ 1 são 
realidade no universo das 
fintechs, com retorno melhor 
que o da velha caderneta. Por 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 12 a 14 de junho de 20216

Com a pandemia, a aceleração da transformação digital 
impulsionou ainda mais a demanda por profissionais de 
TI e, consequentemente, por tech recruiters, uma espe-

cialização dentro da carreira de RH. 

Com formação em psicologia, Maria Amélia Viana atua há 10 
anos com recrutamento e há cinco se dedica às seleções de ta-
lentos na área de tecnologia. 

Já passou por empresas como Intelbras, Involves, Everis e 
atualmente faz parte da equipe da Neoway. 

Maria é uma tech recruiter sênior, profissional disputado no 
mercado. Ela explica que a diferença do recrutador tradicional 
para o recrutador tech é o nível de conhecimento sobre tecnolo-
gia. "O profissional de RH entende muito de pessoas e avaliação 
comportamental e, geralmente, conhecimentos de tecnologia 
não estão no seu escopo. 

Mas quando precisa contratar um profissional de TI, há a 
necessidade de entender minimamente sobre esse universo, as 
diferenças de linguagens e tecnologias e como isso impacta na 
rotina de trabalho das pessoas", diz. Lorena Locks Coelho também 
é psicóloga e começou a trabalhar em empresas de tecnologia 
em 2015 e como tech recruiter em 2019. 

Na época, tinha pouquíssima experiência com recrutamento 
tech, mas seu perfil chamou a atenção pelo conhecimento em 
tecnologia. Hoje, ela chega a receber, pelo menos, duas propostas 
de trabalho por semana. "A demanda está muito alta. O problema 
é que as empresas, muitas vezes, querem o profissional pronto, 
sênior, com muita experiência, mas essas pessoas não estão 
disponíveis no mercado. 

Por isso, é importante se destacar pelo conhecimento tech e 
mostrar que tem potencial de desenvolvimento". Jorge Mallet, 
Head de People da GeekHunter, startup especializada na con-
tratação de profissionais de tecnologia, explica que até meados 
de 2018, pouco se falava de tech recruiter. 

A profissão de tech recruiter está entre as 30 carreiras em alta em 2021, segundo levantamento feito pelo PageGroup. O profissional é 
responsável pela seleção e contratação de pessoas desenvolvedoras para os times de tecnologia dentro de uma empresa. 

Foto de Mikael Blomkvist no Pexels
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número de contratações de pessoas desenvolvedoras sem perder 
qualidade e sem baixar a conversão. 

"De lá para cá, cada vez mais surgem startups que precisam 
escalar, companhias de diversos segmentos que estão se digita-
lizando e, consequentemente, vagas relacionadas à digitalização 
e desenvolvimento de software. Para preencher essas oportu-
nidades precisamos de profissionais especializados em recrutar 
essas pessoas, que entendem essa linguagem e do processo como 
um todo", diz. 

1Como ingressar na carreira de tech recruiter - Para 
quem se interessou pela área e quer começar na carreira, a pri-
meira dica, segundo Jorge Mallet, é ter interesse por tecnologia 
e inovação.

"Ao longo da minha trajetória percebi que a pessoa de recru-
tamento em empresas de tecnologia não precisa dominar com-
portamento humano, pelo contrário, geralmente as pessoas que 
se destacam como recrutamento tech, seja numa startup ou big 
company. São curiosas, gostam de aprender coisas novas e estão 
ligadas nas novidades do mundo tech. Resumindo, a pessoa tem 
que ser apaixonada e consumir tecnologia de maneira indireta. 

Dessa forma, treinar as skills técnicas, as hard skills, é muito mais 
fácil". Este profissional precisa saber a diferença, por exemplo, 
entre back-end e front-end, conhecer sobre Stack overflow, github, 
devs, devOps, UX, entre outros termos comuns. Claro que não 
é necessário saber codar, mas é importante se sentir à vontade 
nesse meio. Ter conhecimento em inglês também facilita muito.

2Participar de comunidades tech - Outra dica é par-
ticipar de eventos e comunidades tech. Para Lorena, este foi 
um dos principais fatores que abriu oportunidades na carreira. 
"Sempre estive no meio tech, gosto de jogos de tabuleiro e online, 
RPG, leio muitos artigos sobre tecnologia, participo de alguns 
meetups, hoje sou embaixadora do Women Techmakers e líder 
do GDG Floripa, uma comunidade da Google Developers Group. 

Então, o ponto principal para quem quer começar é participar 
de eventos, se conectar com pessoas e comunidades de tecnolo-
gia", aconselha Lorena, que hoje é tech recruiter da Ambev Tech 
e consultora externa da GeekHunter.

3Estude dados e métricas - Para ser um profissional 
tech recruiter não existe uma formação formal exigida, geral-
mente são pessoas que já trabalham com RH e se especializam 
em tecnologia. No entanto, há conhecimentos que impulsionam 
e diferenciam o profissional, dados e métricas são alguns deles. 

"Trabalhar com números, esse é um déficit que temos muito 
no time de recrutamento e faz falta na hora de tomar uma de-
cisão mais assertiva, de analisar os dados para saber o motivo 
de rejeição, de ter uma visão mais estratégica", afirma Lorena.

Mallet acrescenta que entender de métricas faz com que o 
recrutador ganhe em produtividade e consiga solucionar pro-
blemas o mais rápido possível. "É preciso ter familiaridade com 
o funil de recrutamento, hoje mais do que nunca tem que ter os 
dados de conversão do funil para saber onde está perdendo as 
pessoas, seja na inscrição, etapa de desafio técnico ou propostas. 

Como o mercado está muito aquecido, a pessoa precisa en-
tender de métricas do processo para que ela consiga melhorar 
rápido onde tá errado". Fonte e outras informações: (https://
www.geekhunter.com.br/).

ConhEça a CarrEira dE rECrutador 
na árEa dE tECnologia 

tECh rECruitEr
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  Capital Reserva Reservas Ajustes de Avaliação Total Participação dos Não Total do Patrimônio
     Social   Legal de Lucros         Patrimonial Controladora       Controladores           Líquido
Em 31 de dezembro de 2018     3.252      976     382.738              93.263      480.229                   1             480.230
Lucro (prejuízo) do Período  - - 79.067 - 79.067 - 79.067
Juros Sobre Capital próprio  - - (22.555) - (22.555) - (22.555)
Complemento de Dividendos Mínimos Obrigatórios  - - (595) - (595) - (595)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial       -       -      3.747              (3.747)           -                    -                 -
Em 31 de Dezembro de 2019     3.252       976     442.402                89.516      536.146                  1            536.147
Lucro (prejuízo) do Período  - - 13.423 - 13.423 - 13.423
Aumento de Capital  41.213  (41.213) - - - -
Cisão  (44.155) - (410.394) (87.956) (542.505) - (542.505)
Complemento de Dividendos Mínimos Obrigatórios  - - (3.368) - (3.368) - (3.368)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial       -       -        1.560              (1.560)           -                    -                 -
Em 31 de Dezembro de 2020     311      976        2.409                  -        3.695                   1              3.696

  Controladora   Consolidado 
Ativo Notas   2020      2019   2020      2019
Ativo Circulante  374 4.093 1.453 408.762
Caixa e Equivalente de Caixa 6 13 12 16 70.570
Contas a Receber de Clientes 7 - - - 203.412
Estoques 8 - - 1.076 115.133
Tributos a Recuperar 9 361 4.070 361 14.968
Adiantamento 10 - - - 2.798
Depósitos Judiciais 11 - - - 6
Outras Contas a Receber        -      11       -    1.875
Ativo Não Circulante  3.801 558.551 3.854 425.032
Realizável a longo Prazo  - 50.643 - 21.492
Adiantamento Partes Relacionadas 12 - 5.000 - -
Tributos a Recuperar 9 - - - 11.842
Depósitos Judiciais 11 - - - 9.650
Contas a receber partes relacionadas 12       -  45.643       -          -
Investimentos 13 3.801 558.551 3.854 5.769
Imobilizado 14 - - - 417.494
Intangível 15       -         -       -    1.769
Total  4.175 613.287 5.307 855.286

  Controladora   Consolidado 
Passivo Notas   2020    2019   2020      2019
Passivo Circulante  26 5.682 28 128.636
Empréstimos e Financiamentos 16 - - - 34.763
Fornecedores 17 - - 2 41.215
Adiantamentos 22 - - - 772
Tributos a pagar 18 - 5.682 - 27.114
Obrigações Sociais e Trabalhistas 19 - - - 14.899
Comissões a Pagar 21 - - - 8.485
Provisões 20 - - - 445
Outros valores a Pagar     26          -    26     942
Passivo Não Circulante      480        77.141 1.611 319.139
Empréstimos e Financiamentos 16 - - - 54.273
Tributos a pagar 18 - - - 4.564
Tributos Diferidos 23 - - - 59.082
Passivo Descoberto  446 397 - -
Contas pagar partes Relacionadas 12        8    71.062 1.583  72.584
         454    71.459 1.583 190.503
Patrimônio Líquido  3.695 536.146 3.696 536.147
Capital Social 27 311 3.252 311 3.252
Reserva Legal  976 976 976 976
Reservas De Lucros  2.409 442.402 2.409 442.402
Adiantamento para Futuro  Aumento de capital - - - -
Ajustes de Avaliação Patrimonial  - 89.516 - 89.516
Participação de não controladores        -          -       1        1
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  4.175 613.287 5.307 855.286

  Controladora   Consolidado 
Operações em continuidade Notas     2020     2019    2020      2019
Receita Liquida de Vendas 24 - - - 621.601
Custo do Produto Vendido         -        -       - (429.045)
Lucro Bruto  - - - 192.556
Despesas com vendas  - - - (63.556)
Despesas Gerais Administrativas  (31) (2.318) (85) (19.085)
Outras Receitas (despesas) operacionais, líquidas - - - (324)
Participação nos Lucros de controladas  (54) 81.365 - -
Lucro Operacional  (85) 79.047 (85) 109.590
Receitas Financeiras 25 13 21 13 5.249
Despesas Financeiras 25 (1) (2) (1) (3.634)
Variação Cambial Líquida 25        -        -       -    (3.007)
Receitas (despesas) financeiras; liquidas 11 20 11 (1.392)
Lucro antes do IR e da CS  (74) 79.067 (74) 108.198
IR e CS Corrente  (1) - (1) (32.823)
IR e CS Diferido 23        -        -        -    3.691
Lucro Líquido do Exercício proveniente 
 de operações em continuidade      (75) 79.067     (75)   79.067
Lucro Líquido do Exercício 
 operações descontinuadas 26 13.498        - 13.498         -
Lucro Líquido do Exercício  13.423 79.067 13.423   79.067
Atribuível a
Participação dos Controladores 
 operações em Continuidade  (75) 79.066 (75) 79.066
Participação dos Não Controladores 
 operações em Continuidade  - 1 - 1
Participação dos Controladores 
 operações Descontinuadas  13.498 - 13.498 -
Participação dos Não Controladores 
 operações Descontinuadas  - - - -

  Controladora   Consolidado 
        2020     2019      2020      2019
Atividades Operacionais   (1.956)   (2.167) 102.782  94.778
Lucro Líquido Operações continuadas 
 e Descontinuadas Antes IR/CS 13.423 79.067 19.658 108.198
(+) Depreciação e Amortização - - 13.899 25.015
(+) Juros Incorridos - - 1.105 2.981
(+/-) Resultado Alienação Imobilizado - - 480 213
(+/) Ganho (perda) na Conversão de Moeda - - 15.075 3.007
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial (13.444) (81.365) - -
(=) Lucro Ajustado (21) (2.298) 50.218 139.415
(Acréscimos) Decréscimos de Ativos 3.721 (370) 69.219 (26.967)
Duplicatas a Receber - - 31.990 (20.201)
Adiantamentos - - (3.945) 35.577
Estoques - - 33.353 (28.362)
Tributos a Recuperar 3.710 (359) 10.567 (7.265)
Depósitos Judiciais - - (1.880) (7.253)
Outras contas a Receber 11 (11) (867) 536
(Acréscimos) Decréscimos de Passivos (5.656) 502 (16.655) (17.670)
Fornecedores - - (7.116) 6.292
Obrigações Sociais e Trabalhistas - - 4.554 2.077
Obrigações Fiscais (5.679) 502 1.478 1.731
Outros valores a Pagar 26 - (764) 819
IR/CS Pagos no Período (3) - (14.805) (28.590)
Atividades de Investimentos 13.816 13.402 (136.992) (104.495)
Aquisição imobilizado - - (3.012) (103.853)
Aquisição de Investimentos - - - (4)
Aquisição de Intangível - - (879) (1.427)
Receita de venda de imobilizado - - - 790
Dividendos recebidos 13.816 13.402 13.868 -
Caixa líquido de controladas baixado - cisão parcial - - (146.969) -
Atividades de Financiamentos (11.858) (11.271) (36.344) (23.978)
Captação de Empréstimos - - 12.383 25.764
Pagamento dos principal Empréstimos - - (22.614) (35.527)
Pagamento dos Juros sobre Empréstimos - - (1.392) (3.022)
Dividendos/JCP Distribuídos (11.858) (11.271) (24.721) (11.271)
Empréstimos de Partes Relacionadas        -        -         -      77
Total Caixa Gerado/(Consumido)      2     (36)  (70.554)  (33.695)
Caixa e equivalentes no início do período 12 48 70.570 104.266
Caixa e equivalentes no fim do período     13     12      16  70.570
Variação Caixa e Equivalentes Caixa      2     (36)  (70.554)  (33.695)

CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS
CNPJ: 08.422.813/0001-81

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a apreciação de V.S.as. o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2020. Santa Gertrudes - SP, 12 de Junho de 2021.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Valores expressos em milhares de reais Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)
Demonstraçãos dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Valores expressos em milhares de reais.

1. Contexto Operacional: O Grupo Cibramaco é constituído por 3 sociedades localizadas no 
estado de São Paulo, e tem por objetivo administração dos bens da empresa e compra e venda de 
imóveis, conforme detalhamento abaixo: A Cibramaco Participações S.A. (“Controladora”) pessoa 
jurídica de direito privado, constituída em 30 de outubro de 2006, com sede em Santa Gertrudes 
(SP), tem como principal objetivo a administração dos bens das empresas do Grupo Cibramaco 
(Controladas), abaixo descritas: Embraimoveis Administração de Bens Ltda., sociedade empresária 
limitada com sede na Avenida Conde Guilherme Prates, Nº 382 - Sala 2 - Bairro Santa Catarina - 
Santa Gertrudes/SP, tem por objetivo compra e venda de imóveis próprios e administração de bens 
próprios. Blue Ville Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária limitada, com sede 
na Avenida Conde Guilherme Prates, Nº 382 - Santa Gertrudes/SP, tem por objetivo compra e venda 
de imóveis, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação e a construção de imóveis 
destinados à venda. Em 27.06.2020 a Cibramaco Participações S.A. registrou o laudo de cisão 
parcial da Embramaco Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. e a Tute Mineração 
Ltda, passando a Tute Mineração Ltda integrar o investimento da Embramaco Empresa Brasileira 
de Materiais para Construção S.A. Conforme Laudo de Avaliação registrado na Jucesp a operação 
vertente e consequentemente incorporação de parcela do Patrimônio Líquido da cindida o valor de 
R$ 605.068.781,05, correspondente aos ativos e passivos:
 Ativo  Passivo
Caixa Geral R$ 0,73 Empréstimo
Crédito JCP-Embramaco R$ 31.826.074,75 Maria Esther R$ 5.000.000,00
Investimentos   Outras Contas
Embramaco R$ 563.855.517,05 JCP+ Dividendos Maria Esther R$ 41.717.732,70
Tute Mineração Ltda R$ 4.387.188,52 JCP+ Dividendos Marcelo R$ 7.659.862,71
   JCP+ Dividendos A.Carlos R$ 8.186.051,64
AFAC
Embramaco R$ 5.000.000,00 Patrimônio Líquido
   Capital Social R$ 44.154.719,00
   Lucros Acumulados R$ 410.394.263,87
   Ajuste Avaliação Patrimonial R$ 87.956.151,13
Total Ativo R$ 605.068.781,05 Total Passivo R$ 605.068.781,05
A EMBRAMACO-Empresa Brasileira de Materiais para Construção SA, é uma sociedade anônima, 
com sede na cidade de Santa Gertrudes, Estado de São Paulo, a sociedade tem como principal 
objetivo a fabricação de pisos, revestimentos e porcelanatos exportação, importação e revenda. A 
Tute Mineração Ltda., sociedade empresária limitada com sede no Distrito de Ajapi, na cidade de Rio 
Claro, Estado de São Paulo na Fazenda Santa Rita do Chapadão, BL Ajapi Leme, n° 1529, tem como 
principal objetivo beneficiamento e comércio atacadista de argila. Para fins de consolidação das 
Demonstrações financeiras, denomina-se “Consolidado”, o conjunto de informações econômicas, 
financeiras e patrimoniais da Cibramaco Participações S.A. e suas controladas. Abaixo apresenta-
mos organograma da Cibramaco Participações S.A. e suas controladas:

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, 
no qual a Empresa atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas 
em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Empresa. 2.3. Consolidação das 
Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Financeiras Consolidadas incluem a Cibra-
maco Participações S/A. (Controladora) e suas controladas, das quais ela detenha o controle, de 
forma direta ou indireta, inclusive a Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Constru-
ção S/A. conforme informado na Nota 1. Para efeito da consolidação foram considerados os 
seguintes ajustes: • Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos das empresas con-
solidadas; • Eliminação das participações no capital, reservas e resultados acumulados das 
controladas; • Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como, de lucros não realiza-
dos, decorrentes de negócios entre as empresas. 2.4. Demonstrações Financeiras Indivi-
duais: Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas são avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial. De acordo com esse método, o investimento é inicialmente reconhecido 
pelo custo e posteriormente ajustado pelo reconhecimento da participação atribuída à empresa 
nas alterações dos ativos líquidos da investida. Ajustes no valor contábil do investimento também 
são necessários pelo reconhecimento da participação proporcional da controladora nas variações 
de saldo dos componentes dos ajustes de avaliação patrimonial da investida, reconhecidos dire-
tamente em seu patrimônio líquido. Tais variações são reconhecidas de forma reflexa, ou seja, em 
ajuste de avaliação patrimonial diretamente no patrimônio líquido. Na utilização do Método de 
Equivalência Patrimonial, a parcela do resultado das controladas destinada a dividendos é reco-
nhecida como dividendos a receber no ativo circulante. Portanto, o valor do investimento está 
demonstrado líquido do dividendo proposto pela controlada. Desta forma não há reconhecimento 
de receita de dividendos entre as empresas ligadas. 2.5. Uso de estimativas e julgamentos: 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas 
e também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de 
aplicação das políticas contábeis da Empresa. Aquelas áreas que requerem maior nível de julga-
mento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na (Nota 4). 3. Resumo das 
principais políticas contábeis As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem os numerários em espécie, depósitos bancários, investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez, resgatáveis em até três meses ou menos, com risco insig-
nificante de mudança de valor justo. 3.2. Instrumentos financeiros: Os instrumentos finan-
ceiros da Empresa compreendem os caixas e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, con-
tas a receber e a pagar, financiamentos, empréstimos, entre outros. A Empresa reconhece os 
instrumentos financeiros na data em que se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. Ativos Financeiros: Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes cate-
gorias específicas: (a) investimentos mantidos até vencimento; (b) empréstimos e recebíveis. A 
classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada no reconhe-
cimento inicial. a) Investimentos mantidos até o vencimento: Os investimentos mantidos 
até o vencimento correspondem aos ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis e data de vencimento fixa que a Empresa tem a intenção positiva e a capacidade de 
manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investimentos mantidos até o venci-
mento são mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, menos even-
tual perda por redução ao valor recuperável. b) Empréstimos e recebíveis: Contas a receber, 
empréstimos e outros recebíveis com pagamentos fixos o determináveis e que não são cotados 
em um mercado ativo são classificados com “Empréstimos e recebíveis”. Os empréstimos e rece-
bíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, 
deduzidos de qualquer redução ao valor recuperável, se aplicável. Passivos Financeiros: a) 
Empréstimos, financiamentos e outros passivos: Os passivos financeiros, incluindo 
empréstimos, financiamentos, fornecedores, e outras contas a pagar, são inicialmente mensura-
dos pelo valo justo, líquidos dos custos da transação. Posteriormente, são mensurados pelo valor 
de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O método de juros efetivos é utilizado 
para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo 
período aplicável. O método de juros efetivos é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa 
futuros estimados ao longo da vida estimada do passivo financeiro. 3.3. Clientes: As contas a 
receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias no curso 
normal das atividades da Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, 
as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no 
ativo não circulante. As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor 
presente e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A provisão para créditos 
de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Empresa 
não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais de venci-
mento. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. A empresa 
não tem a prática de embutir juros em seus recebíveis, motivo pelo qual não considera como 
relevante a aplicação do Ajuste a Valor Presente em seus saldos contábeis. O giro médio de seus 
títulos a receber é de 90 dias. 3.4. Estoques: Em conformidade com a NBC TG 16 - Estoques, 
foram considerados no custo de aquisição o preço de compra, os impostos de importação e 
outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, 
seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição. Os custos de transformação de 
estoques incluíram os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as 
linhas de produção. Também incluíram a alocação sistemática de custos indiretos de produção, 
fixos e variáveis, que foram incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. 3.5. 
Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calcu-
lada pelo método linear, tomando-se por base a vida útil estimada dos bens (Nota 14). A depre-
ciação de ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores 
residuais durante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados 
e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediata-
mente baixado ao seu valor recuperável, quando o valor contábil do ativo é maior do que seu 
valor recuperável estimado. Ganhos e as perdas em alienações são determinados pela compara-
ção dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e despesas 
operacionais” na determinação do resultado. 3.6. Impairment de ativos não financeiros: 
Os ativos com vida útil definida são revisados para a verificação de impairment sempre que 
eventos ou circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda 
por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o 
qual é representado pelo maior valor entre: (i) o valor justo do ativo menos seus custos de venda; 
e (ii) o seu valor em uso. Para fins de teste de impairment, os ativos são agrupados nos níveis 
mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis. 3.7. Investimentos: Os inves-
timentos em sociedades controladas ou coligadas são avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial e reconhecidos no resultado do exercício como receita ou despesa operacional. 
Segue abaixo o percentual de participação societária nas empresas controladas:
Controladas  % de Participação
Embraimoveis Administração de Bens Ltda 99,98000%
Blue-Ville-Empreendimentos Imobiliários Ltda Me 99,99900%
3.8. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou ser-
viços adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de 12 meses. Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante. São registrados pelo valor nominal dos títulos repre-
sentativos desses créditos e, quando cabível, acrescidos das variações monetárias ou cambiais. 3.9. 
Empréstimos e Financiamentos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebi-
mento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, passam a ser mensurados pelo 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, isto é, acrescido de encargos e juros propor-
cionais ao período incorrido (pro rata temporis). O método de juros efetivos é utilizado para calcular o 
custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período da 
dívida. O reconhecimento e mensuração dos empréstimos e financiamentos são realizados conforme 
o NBC TG 48-Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; NBC TG 39 - Instrumentos 
Financeiros: Divulgação; e NBC TG 40 - Instrumentos Financeiros - Evidenciação. 3.10. Provisões 
para contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são reconhe-
cidas quando: • A Empresa possui obrigação legal, contratual ou constituída como resultado de um 
evento passado; • E provável que uma saída de recurso financeiro seja requerida para saldar a obri-
gação; e • O valor puder ser estimado em base confiável. As provisões para contingências tributárias, 
trabalhistas e outras são constituídas com base na expectativa da Administração de perda provável nos 
respectivos processos, apoiada na opinião dos assessores jurídicos externos da Empresa (Nota 20). As 
provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos, que devem ser necessários para liquidar a 
obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor 
temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. 3.11. Imposto de renda e contribui-
ção social corrente e diferido: O imposto de renda e contribuição social correntes são calculados 
com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda (25%) e da contribuição social (9%) sobre o 
lucro líquido ajustado nos termos da legislação vigente. Os créditos tributários diferidos de imposto de 
renda e contribuição social são decorrentes de diferenças temporárias ativas, assim como, os débitos 
tributários diferidos de imposto de renda e contribuição social são decorrentes do Custo Atribuído ao 
Imobilizado na Adoção Inicial (deemed cost) e diferenças temporárias passivas. Os créditos levaram 
em consideração a expectativa futura de geração de lucros tributáveis e estão calculados com base nas 
alíquotas atualmente vigentes pela legislação tributária e registrados até o montante considerado como 
realizável com base em estimativas preparadas pela Companhia. Os ativos e passivos fiscais diferidos 
são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles 
se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade 
sujeita à tributação. 3.12. Reconhecimento da receita: a) Receita de Venda: A receita compre-

ende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos no curso 
normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos. As vendas dos produtos são reconhecidas sempre que uma Empresa 
efetua a entrega dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço 
de revenda dos produtos, e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos 
produtos pelo cliente. O reconhecimento não ocorre até que: • os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado ou retirados na sede da empresa; • os riscos de obsolescência e perda tenham 
sido transferidos para o atacadista; • o atacadista tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato 
de venda; e • as disposições de aceitação tenham sido acordadas, ou a Empresa tenha evidências 
objetivas de que todos os critérios para aceitação foram atendidos. As vendas são realizadas com 
prazo de pagamento variado de acordo com o tipo de cliente (Home Centers, Lojistas, Construtoras) 
que não têm caráter de financiamento e são consistentes com a prática do mercado; portanto, essas 
vendas não são descontadas ao valor presente. b) Receitas financeiras: A receita financeira é 
reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. 4. Estimativas: 
Com base em premissas a empresa e suas controladas fazem estimativas com relação ao futuro. Por 
definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. 
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um 
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 
contempladas abaixo: a) Revisão da vida útil e recuperação dos ativos: A capacidade de 
recuperação dos ativos que são utilizados nas atividades da Companhia é avaliada sempre que eventos 
ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos pode 
não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil destes ativos for superior 
ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua vida útil readequada para novos patamares. b) 
Provisões para contingências: A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis 
e tributários que se encontram em instâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas 
para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e atualiza-
das com base na avaliação da administração, fundamentada na opinião de seus assessores jurídicos 
e legais e requerem elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas. c) Provisões para 
perda no estoque: A provisão de estoque para potenciais perdas é constituída quando, com base na 
estimativa da Administração, os itens são definidos como descontinuados, baixo giro e quando o valor 
dos itens de estoque estiver a um custo superior ao valor realizável líquido. d) Imposto de renda e 
contribuição social diferidos: Os ativos e passivos fiscais diferidos são baseados em diferenças 
temporárias entre os valores contábeis nas Demonstrações Financeiras e a base fiscal. Se a empresa 
não for capaz de gerar lucro tributável futuro suficiente, ou se houver uma mudança material nas atu-
ais taxas de imposto ou período de tempo no qual as diferenças temporárias subjacentes se tornem 
tributáveis ou dedutíveis, é necessária revisão das mensurações. 5. Gestão de risco financeiro: 
5.1. Fatores de risco financeiro: a) Risco cambial: A Empresa está exposta ao risco cambial 
decorrente de exposições de algumas moedas, basicamente com relação ao dólar dos Estados Unidos 
e ao euro. O risco cambial decorre de operações comerciais, bem como ativos e passivos reconhecidos 
na data da transação.
     Consolidado 
Descrição  2020  2019
Contas a receber de clientes internacionais-líquido de PECLD (Nota 7)  - 9.701
Fornecedores Estrangeiros (Nota 17)  - (2.011)
Financiamentos/Empréstimos em moeda estrangeira (Nota 16)*      - (69.286)
Contas a receber (a pagar) em moeda estrangeira, líquido      - (61.596)
*FINIMP/Contratos de Câmbio
b) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em 
bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a 
receber em aberto. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades 
independentemente classificadas com rating mínimo "AAA". Com relação aos clientes, a área de 
análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição 
financeira, experiência passada e outros fatores. A utilização de limites de crédito é monitorada 
regularmente. c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada de forma agregada 
pelo departamento de Finanças. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências 
de liquidez da Empresa para assegurar que tenha caixa suficiente para atender às necessidades 
operacionais. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos, por faixas de venci-
mento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do 
vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
     Consolidado 
     Circulante Não Circulante
31 de dezembro de 2020
Fornecedores e outras contas a pagar (i)  28 -
Empréstimos e Leasing  - -
31 de dezembro de 2019
Fornecedores e outras contas a pagar (i)  51.415 -
Empréstimos e Leasing  34.763 54.273
5.2. Gestão de capital: Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os de salvaguardar a 
capacidade de continuidade da Empresa para oferecer retorno aos sócios e benefícios às outras partes inte-
ressadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 6. Caixa e Equivalentes 
de Caixa: São considerados nesta conta: dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras 
de alta liquidez e com capacidade de resgate em prazo inferior a três meses. Esses ativos são conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
     Controladora   Consolidado 
Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019 2020    2019
Caixa 2 2 4 124
Bancos 12 10 12 4.809
Aplicações Financeiras - - 1 54.306
Moeda Estrangeira - - - 5
Numerários em Trânsito - Moeda Estrangeira      -     -     -   11.327
Total   13   12   16 70.570
Os valores das aplicações financeiras têm cláusula de liquidez imediata sem qualquer penalização 
no resgate antecipado. 7. Contas a Receber de Clientes: Os saldos de clientes estão registra-
dos pelo valor faturado incluindo os respectivos impostos e deduzidos da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa, quando aplicável.
     Consolidado 
Clientes  2020     2019
Contas a receber-mercado interno  - 211.388
Contas a receber-mercado externo  - 14.047
Provisão para perdas em créditos de liquidação duvidosa       -  (22.023)
Total       - 203.412
Circulante  - 203.412
Não circulante
A composição das contas a receber por vencimento é a seguinte:  2020     2019
A vencer  - 199.482
Vencidos:
< 30 dias  - 3.139
30-60 dias  - 1.588
60-90 dias  - 1.941
90-120 dias  - 997
> 120 dias  - 18.288
Perdas em créditos de liquidação duvidosa       -  (22.023)
          - 203.412
Movimentação das perdas em créditos de liquidação duvidosa:  2020     2019
Saldo inicial  - (9.556)
Adições  - (12.832)
Baixas       -     364
Saldo final       -  (22.023)
8. Estoques: A seguir detalhamento relativo aos saldos de estoque. Para maiores detalhes, vide Nota 3.4:
     Consolidado 
Estoques    2020     2019
Almoxarifado  - 1.721
Embalagens  - 2.041
Materiais de uso e consumo  - -
Insumos  - 11.355
Matérias-primas  - 23.207
Produtos em andamento  - -
Produtos acabados  - 75.668
Outros Estoques  - 65
Propr. para Venda    1.076     1.076
Total  1.076 115.133
9. Impostos a Recuperar: Compreende créditos por aquisição de insumos para produção, cré-
ditos por aquisição de imobilizado e saldo Negativo de Tributos sobre Lucro:
     Controladora   Consolidado 
Impostos a Recuperar 2020   2019 2020    2019
IRRF a Compensar - 3.728 0 3.729
IPI a Compensar/Recuperar - - - 7.424
PIS a Compensar/Recuperar - - - 214
COFINS a Compensar/Recuperar - - - 999
CSLL a Compensar/Recuperar 2 3 2 239
ICMS a Recuperar - - - 13.819
Outros Tributos - - - 47
IRPJ a Compensar 358 339 358 339
ISS a Compensar      -     -     -      -
Total  361 4.070  361 26.810
Circulante 361 4.070 361 14.968
Não circulante - - - 11.842
(*) O Decreto nº 6.890/2009 reduziu para 0%, a alíquota do IPI sobre os produtos cerâmicos, 
prorrogado para 2010, pelo Decreto nº 7.222/2010, e para 2011 e 2012 pelo Decreto nº 7.542/2011 
até 31/12/2012 gerando, desta forma, créditos de IPI nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Em 
27/12/2012, o Decreto nº 7.879 fixou em 0% a alíquota de IPI por tempo indeterminado. A admi-
nistração ingressa anualmente com pedido de ressarcimento/compensação perante o Fisco dos 
créditos em questão. 10. Adiantamentos: São compostos conforme demonstrado a seguir:
     Consolidado 
Adiantamentos  2020   2019
Adiantamento a Fornecedores  - 2.060
Adiantamento a Colaboradores       -      738
Total       - 2.798
11. Depósitos Judiciais: Trata-se de valor depositado em juízo relativo a processos judiciais, 
de natureza trabalhista e sobre a Exclusão do ICMS na Base de Cálculo do PIS/COFINS que se 
originam do curso normal dos negócios da empresa:
     Consolidado 
Depósitos Judiciais  2020   2019
Processos Trabalhistas  - 186
Exclusão ICMS BC do PIS e Cofins       -   9.470
Total       - 9.656
12. Partes Relacionadas: Detalhamos abaixo as operações com partes relacionadas:
     Controladora   Consolidado 
    2020    2019   2020    2019
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 5.000 - -
Embramaco - 5.000 - -
Embraimóveis - - - -
Juros sobre Capital Próprio a Receber - 45.643 - -
Embramaco      -    45.643       -        -
Ativo Não Circulante      - 50.643       -        -
Juros sobre Capital Próprio a Pagar - 44.000 - 44.000
Dividendos a Pagar - 22.054 - 22.054
Empréstimos a Pagar     8     5.008   1.583    6.531
Passivo Não Circulante    8 71.062 1.583 72.584
13.Investimentos: Os saldos de investimentos, na Controladora, estão apresentados no quadro 
abaixo:     Resultado do
     Exercício Equiva-
 Percentual Capital Patrimônio Resultado Operações lência do
Controladas Participação   Social      Líquido do Exercício Descontinuada     Período
Blue-Ville 
  Empreendimentos 
    Imobiliários Ltda. 99,9990% 300 (446) (49) - (49)
Embraimóveis 
  Administração de 
     Bens Ltda. 99,9800% 3.855 3.802 (5) - (5)
Embramaco-
  Empresa Brasileira 
    de Materiais 99,9999% 2.941* 568.856* - 13.351* 13.351
Tute Mineração Ltda. 99,9994%    500*     4.387*             -             146*         146
    4.155       3.356          (54)         13.498   13.443
* Operações Descontinuadas conforme Nota Explicativa nº 26

Demais saldos de investimentos do Grupo Cibramaco referem-se a imóveis e veículos classificados 
como propriedade para investimentos mensurados ao seu custo de aquisição.
    Consolidado  
Investimentos Compulsório Imóveis Veículos Capitalização   Total
Saldos em 31.12.2018          210   4.739      1.218        24 6.191
Adições - - - 4 4
Baixas - - - - -
Depreciações       -     (72)     (354)             -    (426)
Saldos em 31.12.2019          210   4.667      864          28 5.769
Adições - - - - -
Baixas - - - - -
Depreciações - (30) (147) - (177)
Cisão Parcial         (210)   (4.637)     (717)       (28)   5.592
Saldos em 31.12.2020 - - - - -
14. Imobilizado: Os ativos classificados no Imobilizado são mensurados pelo custo de aqui-
sição, acrescidos da mais valia resultante do custo atribuído (deemed cost), conforme NBC 
TG 37 e NBC TG 27 - Ativo imobilizado, bem como, o ITG 10 - Interpretação sobre Aplicação 

Inicial ao Ativo Imobilizado, e deduzido das respectivas depreciações ou amortizações acu-
muladas. As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear, de acordo com 
a vida útil econômica estimada do bem. O registro do custo atribuído (deemed cost) do imo-
bilizado, em conformidade com as normas citadas acima, foi baseado em avaliação efetuada 
por avaliadores independentes. Da mesma forma, foram modificadas as taxas de depreciação 
dos bens do ativo imobilizado em virtude da nova vida útil estimada dos mesmos, conforme 
NBC TG 27 - Ativo Imobilizado.

    Consolidado      
 Terrenos e Máquinas e   Equipamentos de Móveis e Construções Edifícios e
Imobilizado Benfeitorias Equipamentos Veículos Ferramentas       Informática Utensílios Em Andamento Instalações Outros     Total
Saldos em 31/12/2018       50.323       165.764      4.797          131             507     1.751        19.907     95.960      32 339.171
Aquisições - 92.053 400 120 150 247 9.635 1.248 - 103.853
Baixas - (970) (33) - - - - - - (1.003)
Transferências - - - - - - - - - -
Depreciações           -       (20.426)     (216)         (30)            (163)      (172)               -      (3.522)      -  (24.528)
Saldos em 31/12/2019       50.323      236.420      4.949         221             494       1.827          29.542     93.686      32 417.494
Aquisições - 830 30 17 12 6 1.946 102 - 2.942
Baixas - (479) - - - - - - - (479)
Transferências
Depreciações (11.887) (75) (11) (65) (75) (323) (1.190) (13.626)
Cisão Parcial       (50.323)       (224.885)     (4.903)         (227)            (441)       (1.758)        (31.165)     (92.598)    (32) (406.332)
Saldos em 31/12/2020        -            -         -             -                -           -               -          -        -         -
Taxa Anual de Depreciação       0,00%         4 a 20%   10 a 25%      10,00%           10,00%      10,00%           0,00%      3,30%    0,00%

15. Intangível: Os ativos intangíveis são avaliados pelo custo de aquisição. As patentes e licenças 
não são amortizadas por se tratar de intangíveis com vida útil indefinida, estando então sujeitos ao 
teste de recuperabilidade (Nota 3.6).  Consolidado 
 Patentes e  Direitos
Intangível    Licenças Softwares Minerários   Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018          96      277        30   4 03
Aquisição - 1.427 - 1.427
Baixas - - - -
Amortização         -       (62)           -       (62)
Saldos em 31 de dezembro de 2019        96       1.643        30 1.769
Aquisição 8 871 - 879
Baixas - 0 - -
Amortização         -       (28)           -     (28)
Cisão Parcial        (104)       (2.487)        (30) (2.621)
Saldos em 31 de dezembro de 2020         -          -           -     -
16. Empréstimos e Financiamentos: Este grupo é composto por contratos de leasing financeiro, 
acrescidos dos encargos e despesas financeiras calculadas com base na taxa implícita de juros.
     Consolidado 
    2020   2019  Moeda   Taxa Média      
FINAME - 19.751 Real 3%; 4%; 6% e 10% a.a.
FINIMP - 69.286 Dólar/Euro 3% a 5% a.a. + LIBOR
Leasing      -            -Real 10%; 11% e 3,042 + CDI
Total      - 89.036
Circulante - 34.763
Não Circulante - 54.273
17. Fornecedores: São compostos conforme segue:  Consolidado 
Fornecedores  2020    2019
Nacionais  2 39.204
Estrangeiros       -    2.011
Total      2 41.215
18. Tributos a Pagar: As obrigações tributárias estão compostas por saldos dos débitos apurados 
pelas operações de vendas deduzidas dos créditos pelas entradas; pelos impostos e contribuições a 
recolher retidos de prestadores de serviços; e pelos tributos sobre o lucro. Os tributos a pagar estão 
relacionados abaixo pelo total a pagar a curto e longo prazo:
     Controladora   Consolidado 
Tributos a Pagar 2020   2019 2020    2019
ICMS a Recolher - - - 10.882
CSLL a Recolher - - - 6
IRPJ a Recolher - - - 8.420
ISS a Recolher - - - 19
PIS a Recolher - 410 - 562
COFINS a Recolher - 1.889 - 2.569
IRRF a Recolher - 3.383 - 7.839
INSS Retido a Recolher - - - 335
Parcelamentos (PERT/Outros) - - - 918
Outros a Recolher      -     -      -    128
Total     - 5.682      - 31.678
Circulante - 5.682 - 27.114
Não circulante - - - 4.564
19. Obrigações Sociais e Trabalhistas: O grupo está representado conforme quadro abaixo:
     Consolidado 
Obrigações Sociais e Trabalhistas  2020    2019
Salários a Pagar  - 2.236
Férias a Pagar  - 362
Pensão Alimentícia a Pagar  - 32
Pró-Labore  - 37
INSS a Recolher  - 1.924
FGTS a Recolher  - 560
Provisões Sociais e Trabalhistas  - 9.731
Outros       -       17
Total       - 14.899
20. Provisões para contingências: Apresentamos a seguir as Provisões para Contingência, 
cujos processos judiciais a administração, juntamente com os assessores jurídicos, entende que a 
probabilidade de perda é provável:  Consolidado 
Provisões  2020 2019
Cíveis  - 62
Trabalhistas      -   382
Total       -  445
21. Comissões a Pagar: Correspondem a comissões devidas aos representantes comerciais 
resultantes das intermediações de vendas e demais obrigações referentes ao setor comercial. O 
quadro abaixo demonstra aos valores exigíveis:  Consolidado
Comissões a Pagar  2020   2019
Provisão Comissões-Mercado Interno  - 8.072
Provisão Comissões-Mercado Externo       -   414
Total       - 8.485

22. Adiantamentos: Representa os adiantamentos recebidos por ordem de produção por garantia 
de entrega futura.  Consolidado 
Adiantamentos  2020 2019
Adiantamento de Clientes       -    772
Total       -   772
Circulante  - 772
Não Circulante  - -
23. Tributos diferidos: Detalhamos abaixo a natureza dos tributos diferidos ativos e passivos:
     Consolidado 
     2020    2019
Diferenças Temporárias Ativas
Provisão para Comissões  - 2.885
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa  - 4.211
Provisão Verbas Comerciais  - -
Provisão para Contingências  - 151
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa      -    1.425
         -  8.672
Diferenças Temporárias Passivas
Ajuste de Avaliação Patrimonial  - (46.114)
Diferença de Taxa de Depreciação (Societária versus Fiscal)  - (20.998)
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa      -    (641)
         - (67.754)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquido      - (59.082)
Detalhamos abaixo a reconciliação dos tributos diferidos contabilizados na Demonstração de Resul-
tados:  Consolidado 
     2020   2019
Depreciação Societária  - (1.250)
Depreciação Valor Justo  - 2.247
Provisão Variação Cambial Exterior  - (278)
Provisão para Comissões  - 462
Provisão para Verbas Comerciais  - (248)
Provisão Liquidação Duvidosa  - 2.830
Provisão para Contingências  - 29
Variação Monetária Ativa Depósitos Judiciais  - (111)
Leasing       -      10
Receita (despesa) de imposto de renda e contribuição social diferidos      - 3.691
24. Receitas: A reconciliação da receita bruta para receita líquida, apresentada na demonstração 
do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, é como segue:
     Consolidado 
Receita Bruta  2020     2019
Vendas Mercado Interno  - 723.976
Exportações Diretas  - 31.499
Exportações Indiretas  - 10.977
Revenda de Mercadorias      -     2.105
         - 768.557
Deduções de Vendas
(-) Tributos sobre Venda  - (135.583)
(-) Devoluções  - (1.594)
(-) Descontos Comerciais      -   (9.779)
         - (146.956)
Receita Líquida      - 621.601
25. Resultado Financeiro: O resultado financeiro do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
e 2019 é o seguinte:  Controladora   Consolidado 
Receitas Financeiras: 2020 2019 2020   2019
Juros com Aplicações Financeiras - - - 3.720
Ganhos com Variações Monetárias 13 21 13 980
Descontos Financeiros Obtidos - - - 117
Outras Receitas Financeiras     -     -     -   433
      13   21   13 5.249
Despesas Financeiras
Encargos Financeiros - - - (2.641)
Perda com Variações Monetárias - - - -
Outras Despesas Financeiras     (1)     (2)     (1)   (993)
       (1)    (2)    (1) (3.634)
Variação cambial líquida
Clientes - - - 920
Fornecedores - - - (1.555)
Empréstimos e financiamentos     -     -     - (2.372)
        -     -     - (3.007)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas   11   20   11 (1.392)
26. Operações Descontinuadas: A operação descontinuada da Cibramaco Participações S.A 
refere-se as baixas dos investimentos nas empresas devido ao evento especial da Cisão parcial que 
ocorreu em 31.05.2020. Abaixo destacadas no Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado 
e Fluxo de Caixa.

Balanço Patrimonial
    Embramaco Tute  Embramaco Tute
Ativo Circulante Até Maio 2020 Até Maio 2020 Passivo Circulante Até Maio 2020 Até Maio 2020
Caixa e Equivalente de Caixa 143.466 3.503 Empréstimos e Financiamentos 34.606 -
Contas a Receber de Clientes 178.296 261 Fornecedores 34.120 591
Estoques 80.681 22 Adiantamentos 1.397 -
Tributos a Recuperar 4.046 6 Tributos a pagar 21.648 22
Adiantamento 6.232 511 Obrigações Sociais e Trabalhistas 19.394 58
Depósitos Judiciais - - Comissões a Pagar 7.196 -
Outras Contas a Receber 2.632 70 Provisões 445 -
    415.352 4.373 Outros valores a Pagar 817 -
       119.621 671
Ativo Não Circulante   Passivo Não Circulante
Realizável a longo Prazo   Empréstimos e Financiamentos 65.468 -
      Tributos a pagar 4.564 -
      Tributos Diferidos 57.598 -
Adiantamento Partes Relacionadas - - Passivo Descoberto - -
Tributos a Recuperar 11.994 - Contas pagar partes Relacionadas 32.780 -
Depósitos Judiciais 11.530 6  160.411 -
Contas a receber partes relacionadas - - Total do Passivo 280.032 671
    23.524 6 Patrimônio Líquido
Investimentos 1.738 - Capital Social 2.941 500
Imobilizado 405.683 649 Reserva Legal - -
Intangível 2.591 30 Reservas De Lucros 472.958 3.887
    410.012 679 Adiantamento para Futuro Aumento de capital 5.000 -
      Ajustes de Avaliação Patrimonial 87.956 -
      Participação de não controladores - -
      Total do Patrimônio Líquido       568.856         4.387
Total      848.888          5.058 Total       848.888         5.058

Demonstrativo de Resultado
    Embramaco Tute
          2020 2020
Receita Liquida de Vendas 231.725 960
Custo do Produto Vendido (169.204) (816)
Lucro Bruto 62.521 143
Despesas com vendas (19.621) -
Despesas Gerais Administrativas (6.932) (125)
Outras Receitas (despesas) operacionais, líquidas (241) 191
Participação nos Lucros de controladas - -
Lucro Operacional 35.727 209
Receitas Financeiras 1.750 28
Despesas Financeiras (2.904) (5)
Variação Cambial Líquida (15.075) -
Receitas (despesas) financeiras; líquidas (16.228) 23
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 19.499 232
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente (7.632) (86)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido 1.484 -
Lucro Líquido do Exercício operações em continuidade
Lucro Líquido do Exercício operações descontinuadas 13.351 146

Fluxo de Caixa
    Embramaco Tute Mineração
          2020           2020
Atividades Operacionais 105.064 223
Lucro Líquido Antes IR/CS operações Descontinuadas 19.499 232
(+)Depreciação e Amortização 13.865 34
(+) Juros Incorridos 1.105 -
(+/-) Resultado Alienação Imobilizado 469 12
(+/) Ganho (perda) na Conversão de Moeda 15.075 -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial
(=) Lucro Ajustado 50.013 278
(Acréscimos) Decréscimos de Ativos 66.030 (530)
Duplicatas a Receber 32.247 (257)
Adiantamentos (3.700) (244)
Estoques 33.375 (22)
Tributos a Recuperar 6.864 (5)

Depósitos Judiciais (1.880) -
Outras contas a Receber (878) -
(Acréscimos) Decréscimos de Passivos (11.475) 475
Fornecedores (7.708) 590
Obrigações Sociais e Trabalhistas 4.585 (32)
Obrigações Fiscais 7.155 2
Outros valores a Pagar (790) -
IR/CS Pagos no Período (14.717) (86)
Atividades de Investimentos (3.822) (70)
Aquisição imobilizado (2.942) (70)
Aquisição de Investimentos - -
Aquisição de Intangível (879) -
Receita de venda de imobilizado - -
Dividendos recebidos - -
Caixa líquido de controladas baixado- cisão parcial - -
Atividades de Financiamentos (24.485) -
Captação de Empréstimos 12.383 -
Pagamento dos principal Empréstimos (22.614) -
Pagamento dos Juros sobre Empréstimos (1.392) -
Dividendos/JCP Distribuídos (12.862) -
Empréstimos de Partes Relacionadas
Total Caixa Gerado/Consumo 76.260 153
Caixa e equivalente de caixa no início do período 67.206 3.350
Caixa e equivalente de caixa no fim do período 143.466 3.503
Variação Caixa e Equivalentes Caixa 76.260 153
27. Capital Social: O Capital Social, no montante de R$ 310.545,00, totalmente integralizado, 
está representado por 310.545 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 28. Seguros: 
Em 31 de dezembro de 2020 a administração considera que todos os ativos e compromissos 
de valores relevantes de alto nível de risco estão cobertos pelo seguro, por meio de políticas 
locais e corporativas.

DIRETORIA
Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente - CPF 114.338.698-10

Djalma Aparecido de Lima - Contador - CRC 1SP184042/O-4
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas

À Cibramaco Participações S/A e controladas. A/C: Acionistas e administradores: 
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Exami-
namos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Cibramaco Participações 
S/A e controladas (empresa), identificadas como controladora e consolidado, respectiva-
mente, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, das mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de 
Caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da 
companhia em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos Fluxos de Caixa individuais e consolidados para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas”. Somos independentes em relação à companhia e suas controladas, 
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. Acredi-
tamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas: A administração é responsável pela ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do 
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...continuação auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 

da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos; e 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 entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da companhia e suas controladas. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação aos eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a companhia e suas controladas a não mais se manterem em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 

compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de 
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolida-
das. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, dentre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significa-
tivas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Campinas, 23 de 
abril de 2021. Atenciosamente,

Wesley Abra de Assis - Contador – CRC/SP 288527/O-6
Consulcamp Auditoria - CRC 2SP024818/O-5

“DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO”
Quoretech S.A., com sede na Rua dos Pinheiros, nº 610, 2º andar, conjunto 22, São Paulo/SP, CEP 05422-001, 
CNPJ/MF nº 13.048.957/0001-50, NIRE 35300413890, representada por seu Diretor Presidente, Carlos Tadeu 
Bassi, vem por meio da presente declarar a quem possa interessar e para todos os fins de direito, o extravio 
dos seguintes livros societários: (i) Livro de Registro de atas das Assembleias Gerais, registrado e autenticado 
perante a JUCESP em 06/02/2012, sob o nº 6429, nº ordem: 1; (ii) Livro de b) Registro de atas das reuniões 
de Diretoria, registrado e autenticado perante a JUCESP em 06/02/2012, sob o nº 6430, nº ordem: 1, que 
se encontravam arquivados na sede da Companhia, fato este, constatado pelos acionistas da Companhia na 
data de 08/06/2021, forma que a Companhia não mais possui referidos Livros Societários em seus arquivos.”

As empresas que se enquadram no Progra-
ma Emergencial de Retomada do Setor 
de Eventos (Perse), serão beneficiadas 

com até 20% do Fundo Garantidor de Opera-
ções (FGO). A expectativa do governo é que 
os recursos disponíveis estarão disponíveis até 
o final deste mês. 

Ao todo, será liberado um aporte de R$ 5 bi-
lhões como valor de garantia. Com esse valor será 
possível conceder até 25 bilhões em empréstimos 
ao longo deste ano. Para o analista de Capitaliza-
ção e Serviços Financeiros do Sebrae, Giovanni 
Beviláqua, a transformação do Pronampe em 
um programa permanente representa um novo 
patamar para a política de crédito oferecida às 
micro e pequenas empresas brasileiras. 

“Historicamente os pequenos negócios sem-
pre tiveram dificuldade de acesso à crédito. 
Mesmo em 2020, do total de crédito disponível, 
apenas 21% foram para as micro e pequenas 
empresas. Então, ao se tornar um programa 
permanente, os donos de pequenos negócios 
garantem recursos todos os anos para financiar 
suas atividades”, explicou. O novo programa 
passa a oferecer uma outra taxa de juros anual 
máxima para os novos empréstimos que cor-
responde a Selic mais até 6%. 

Os valores são considerados mais vantajosos 
quando se compara ao que é praticado normal-
mente no mercado. A taxa média de juros para 
o segmento, no quarto trimestre de 2020, foi 
de 35,1% para as microempresas e 22,4% para 
as empresas de pequeno porte. Em relação ao 
prazo para pagamento, a carência que antes 
era de oito meses agora passou para 11 meses 

Novo Pronampe deve ser 
disponibilizado neste mês

A linha de crédito do Pronampe deve continuar ajudando os empreendedores 
que ainda sofrem os impactos da pandemia

A transformação do Pronampe em permanente 
é um novo patamar para a política de crédito às 

micro e pequenas empresas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação – Chamada Pública nº. 002/2021; Objeto: aquisição de 
gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, pelo período 
de 06 meses - Abertura: 01/07/2021 às 09:00 horas; Local: Departamento de Licitações e 
Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará 
disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação – Chamada Pública nº. 003/2021; Objeto: aquisição de 
gêneros alimentícios (Não Perecíveis) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, pelo 
período de 07 meses- Abertura: 01/07/2021 às 14:00 horas; Local: Departamento de Licitações 
e Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará 
disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de RETIFICAÇÃO E REABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 002/2021; 
Objeto: execução da Creche Jardim Paraíso II, com parte dos recursos provenientes do Convênio 
0544/2014/FDE - Abertura: 30/06/2021 às 09:00 horas; Local: Departamento de Licitações e 
Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará 
disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

BANCO BMG S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021.

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas 
e dez minutos e realizada por videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do 
Banco BMG S.A. (“Companhia”). 02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estive-
ram presentes os Conselheiros Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, 
Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina An-
nes Guimarães. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e se-
cretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Aprovação da nova Política de Transações Com 
Partes Relacionadas. 05 – DELIBERAÇÕES: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administra-
ção, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram a nova Política Transações Com Par-
tes Relacionadas, com vigência até 29/04/2022, cujo documento faz parte integrante desta ata e encontra-se arquivado 
no Portal do Conselho de Administração. 06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a vi-
deoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que 
foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães 
Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo 
Gouveia Dominicale. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa; DEISE PEIXOTO DOMINGUES - Secre-
tária da mesa. JUCESP nº 256.181/21-4 em 02.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2020 - Em milhares de reais
Balanço patrimonial em 31 de dezembro

 Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7.069 14.783 115.944 109.509
Aplicação financeira - - 2.745 2.731
Contas a receber de clientes  - 110 637.705 521.233
Estoques  - - 1.542.740 1.227.140
Impostos a recuperar  4 171 61.650 29.993
Instrumentos financeiros derivativos - - 974 -
Outras contas a receber  1.816 1.720 10.581 8.734
Partes relacionadas - - - 11.505
Despesas antecipadas 10 176 10 176
Total do ativo circulante 8.899 16.960 2.372.349 1.911.021
Não circulante
Contas a receber de clientes  - - 17.377 20.180
Outras contas a receber - 4 106 209
Aplicações financeiras - - 83 600
Impostos a recuperar 720 154 83.354 115.830
Impostos diferidos  - - 20.966 25.375
Depósito caução 78 78 78 78
 798 236 121.964 162.272
Investimento  725.925 737.241 - -
Imobilizado  157 296 425.742 414.455
Ativos de direito de uso  - - 6.472 7.276
Intangível  11 18 483.626 506.487
Total do ativo não circulante 726.891 737.791 1.037.804 1.090.490
Total do ativo 735.790 754.751 3.410.153 3.001.511

 Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2020 2019 2020 2019
Circulante
Empréstimos e financiamentos  - - 1.150.073 1.292.008
Partes relacionadas - mútuo 1.242.023 - 1.346.623 -
Fornecedores 198 99 236.906 272.914 
Fornecedores – cessão de crédito  - - 294.124 -
Partes relacionadas  515 8.921 107.935 191.114
IRPJ e CSLL a recolher - - 2.098 5.760
Obrigações tributárias  134 81 1.102 1.356
Venda para entrega futura - - 187.744 77.963
Adiantamento de clientes - - 468.697 303.333
Instrumentos financeiros derivativos - - 149 3.123
Passivos de arrendamento  - - 4.346 5.179
Outras contas a pagar 1.876 1.654 86.995 58.259
Total do passivo circulante 1.244.746 10.755 3.886.792 2.211.009
Não circulante
Contas a pagar 
por aquisição de controlada - 699.516 - 699.516
Tributo diferido - - 23.701 36.654
Empréstimos e financiamentos  - - 1.834 3.835
Passivos de arrendamento - - 2.513 2.221
Provisão para causas judiciais  - - 4.269 3.796
Total do passivo não circulante - 699.516 32.317 746.022
Total do passivo 1.244.746 710.271 3.919.109 2.957.031
Patrimônio líquido 
Capital social 335.165 335.165 335.165 335.165
Prejuízo acumulado (844.121) (290.685) (844.121) (290.685)
Total do patrimônio líquido (508.956) 44.480 (508.956) 44.480
Total do passivo 
e patrimônio líquido 735.790 754.751 3.410.153 3.001.511

Fluxo de caixa das Controladora Consolidado
atividades operacionais 2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício (553.436) (119.864) (553.436) (119.864)
Ajustes:
Juros sobre empréstimos 
 e financiamentos 23.416 - 90.970 57.841
Variação cambial sobre
 empréstimos e financiamentos (41.357) - (45.408) 23.367
Depreciações e amortizações 118 127 64.566 57.362
Baixa de ativo imobilizado - - 989 10.065
IR e CS diferidos - - (8.544) (4.663)
IR e CS correntes - - 14.373 4.334
Provisão para riscos fiscais,
 cíveis e trabalhistas - - 473 141
Provisão para créditos 
 de liquidação duvidosa - - (2.699) (1.262)
Provisão para perdas nos estoques - - 4.726 -
Equivalência patrimonial 11.315 (101.941) - -
Juros de atualização contas a pagar 
aquisição controlada 560.484 222.637 560.484 222.637
(Aumento) diminuição nos ativos 
e passivos operacionais 540 959 126.494 249.958
Contas a receber 110 (110) (110.970) (167.906)
Instrumentos derivativos - - (974) 286
Outros créditos (91) (970) (1.226) 6.522
Estoques - - (320.326) (344.231)
Despesas antecipadas 166 (2) 166 (2)
Impostos a recuperar (399) (169) 819 (38.703)
Depósito caução - 54 - 54
Partes relacionadas - - 11.505 (4.234)
Fornecedores 99 (217) (36.008) (50.184)
Fornecedores - cessão de credito - - 294.124 -
Obrigações tributárias 53 (225) (254) (347)
Venda para entrega futura - - 109.781 (6.739)
Partes relacionadas (8.406) 8.921 65.661 (212.638)
Adiantamento de clientes - - 165.364 104.615

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida  7.263 10.275 5.197.553 3.975.326
Custos dos produtos vendidos  - - (4.426.653) (3.444.450)
Lucro bruto 7.263 10.275 770.900 530.876
Despesas de vendas  - - (213.920) (174.489)
Despesas administrativas (8.196) (9.406) (120.890) (86.421)
Outras despesas 
 operacionais, líquidas 24 - (31.571) (34.754)
Resultado de 
 equivalência patrimonial (11.315) 101.941 - -
Lucro (prejuízo) operacional (12.224) 102.810 404.519 235.212
Variação cambial líquida 41.357 (7) (341.169) (57.643)
Despesas financeiras  (583.952) (222.645) (727.858) (334.730)
Receitas financeiras  1.382 373 116.901 55.938
Resultado financeiro, líquido (541.212) (222.279) (952.126) (336.435)
Prejuízo antes do IR e CS (553.436) (119.469) (547.607) (101.223)
IR e CS correntes - (395) (14.373) (23.304)
IR e CS diferidos - - 8.544 4.663
Prejuízo do exercício (553.436) (119.864) (553.436) (119.864)

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício (553.436) (119.864) (553.436) (119.864)
Resultado abrangente 
 do exercício (553.436) (119.864) (553.436) (119.864)

   Lucros e Ajuste de Total do
 Capital Prejuízos  avaliação patrimônio
 Social Acumulados patrimonial líquido
Em 01/01/2019 335.165 (171.194) - 163.971
Realização de ajuste 
 de avaliação patrimonial - - 373 373 
Prejuízo do exercício - (119.864) - (119.864)
Em 31/12/2019 335.165 (291.058) 373 44.480
Prejuízo do exercício - (553.436) - (553.436)
Em 31/12/2020 335.165 (844.494) 373 (508.956)

 Demonstração dos fluxos de caixa

Demonstração do resultado

Demonstração do resultado abrangente

Administradores: Henrique Patrício Fernandes Costa, Daniil Sergunin 
Cesar S. Allevato - Contador - CRC 1SP 131661/O-0.

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Passivos de arrendamento - - (541) 7.400
Instrumentos derivativos - - (2.974) (6.442)
Outras contas a pagar 222 (532) 28.736 10.768
Partes relacionadas - mútuo - - (6.674) -
IR e CS pagos - - (18.035) (1.004)
Juros pagos - - (64.073) -
Caixa líquido gerado (aplicado) 
nas atividades operacionais (7.706) 7.709 240.595 (452.827)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Resgates de aplicação financeiras - - (14) (2.731)
Pagamento compra 
 Segunda parcela (1.260.000) - (1.260.000) -
Aquisição de bens do ativo imobilizado
 e do intangível (8) (98) (53.214) (99.567)
Caixa líquido gerado (aplicado) 
atividades de investimentos (1.260.008) (98) (1.313.228) (102.298)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Contratos de mutuo obtido 
de partes relacionadas 1.260.000 - 1.479.846 713.324
Contratos de mutuo - 
pagamentos de principal - - (252.303) (892.479)
Contratos de mutuo - 
pagamentos de juros - - - (25.533)
Empréstimos e 
financiamentos - captações - - 1.686.883 1.409.919
Empréstimos e financiamentos - 
pagamento de principal - - (1.835.358) (566.075)
Empréstimos e financiamentos -
 pagamento de juros - - - (103.705)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades de financiamento 1.260.000 - 1.079.068 535.451
Aumento (redução) de caixa 
e equivalentes de caixa (7.714) 7.611 6.435 (19.674)
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 14.783 7.172 109.509 129.183
Caixa e equivalentes de caixa
no fim do exercício 7.069 14.783 115.944 109.509

Notas Explicativas às Demonstrações

As Demonstrações Financeiras foram examinadas por Auditor independen-
te: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e encontram-se a

 disposição dos acionistas na sede da companhia.

As Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 que compreen-
dem o balanço patrimonial e as respectivas demonstração do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais 
notas explicativas, foram elaboradas em conformidade com as legislações 
societária e contábil vigentes.

EUROCHEM COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CNPJ: 12.605.219/0001-01

e o prazo total de pagamento aumentou de 36 
para 48 meses.

Outra novidade é que o programa permitirá 
a portabilidade do empréstimo, contanto que 
sejam obedecidos pelos bancos os limites ope-
racionais de cada instituição para contarem 
com a garantia do FGO. O Sebrae, em parceria 
com a FGV, tem monitorado o impacto da crise 
nos pequenos negócios e a evolução do acesso 
ao crédito no país. As pesquisas mostram que 
houve uma melhora significativa na obtenção de 
crédito por parte das MPE junto às instituições 
financeiras. 

O último levantamento, entre 25 de fevereiro 
e 1º de março, revelou que o percentual de 
empresários que tiveram sucesso no pedido 
de empréstimo alcançou 39%. Em abril do ano 
passado apenas 11% das empresas que bus-
caram o crédito tiveram seu pedido aprovado 
(AI/Sebrae).
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