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Edital “Startup Win” está com inscrições aber-
tas até o dia 24 de abril

@Uma definição atual vem ganhando força para definir uma startup: 
“Grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível 

e escalável, trabalhando em um cenário de incertezas”. Essas empre-
sas são definidas em dois estágios - validação de ideias e crescimento 
no estágio de operação e tração. Na elaboração de um programa que 
possa atender esses dois perfis distintos, o Sebrae Rio está com dois 
editais abertos “Startup Win” para esse público. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 24 de abril, pela internet. As consultorias serão 
realizadas de forma online. Para participar as empresas precisam 
ter sede no Estado do Rio de Janeiro. Durante o programa, o em-
preendedor terá acesso a consultores e instrutores com experiência 
de mercado, além da possibilidade de aproximação com potenciais 
investidores (As inscrições podem ser feitas pelo https://forms.office.
com/r/wmc9395Ruq.).    Leia a coluna completa na página 6
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A tecnologia 5G está cada vez mais 
próxima da realidade dos brasileiros. 
Essa nova geração da rede móvel, 
que é definida por seu poder de 
alta transmissão de dados e baixa 
latência, deve ter acesso liberado em 
espaço nacional até julho de 2022 
nas grandes cidades, de acordo com 
a Anatel. Este é um momento crucial 
para que as empresas comecem a 
se adequar e utilizar esse padrão 
tecnológico. 

Ainda que a pandemia tenha acelerado 
a transformação digital que já vinha 

acontecendo há alguns anos, com o 5G 
os softwares precisam ser redesenhados 
o quanto antes para suportarem o grande
fluxo de dados compartilhados na rede,
além de garantir a segurança dos milhares 
de dispositivos conectados e das informa-
ções geradas. Ao expandir o alcance e a
conectividade, a nova rede vai consolidar
a digitalização em diferentes níveis da
sociedade.

Ao mesmo tempo em que o consumidor 
final se acostuma com atendimentos e servi-
ços cada vez mais personalizados e ágeis, as 
organizações precisarão estar sempre um 
passo à frente para entregar os melhores 
resultados. “Para que essas mudanças im-
pulsionadas pelo 5G realmente aconteçam, 
as áreas de TI das organizações precisam 
se posicionar cada vez mais como prota-
gonistas, atuando de forma estratégica e 
em parceria com outros departamentos 
da organização, buscando novas soluções 
e oportunidade de crescimento. 

Os desafios serão enormes e os times 
precisarão atuar em muitos projetos de 
grande complexidade, por isso times mul-
tidisciplinares ajudarão a trazer uma visão 
360º do negócio e do mercado”, explica 
Daves Souza, CEO da SysMap Solutions, 
empresa brasileira que desenvolve soluções 
de software e oferece serviços especiali-
zados de TI.

Sua empresa está pronta para a 
revolução do 5G?
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Na prática, isso significa que todo o 
potencial de tecnologias verdadeiramente 
disruptivas estará à disposição das empre-
sas. Estimativa do IDC diz que a 5ª geração 
da rede de telefonia móvel movimentará no 
Brasil cerca de US$ 25,5 bilhões até o ano 
de 2025, impulsionando tecnologias como 
Inteligência Artificial, Big Data & Analytics, 
Cloud, Segurança, AR/VR, Robotics e IoT.

No caso de IoT, ou Internet das Coisas, 
esse aumento de fluxo nas redes se traduz 
em números jamais vistos antes: a quan-
tidades de dados gerados por dispositivos 
conectados deve chegar a 73,1 ZB (ze-
tabytes) em 2025, o que representa um 
aumento de mais de 400% em relação a 
2019, segundo informações do IDC. 

Com tantos dados trafegando nas redes, 
Daves explica que, além da conectividade 
de aplicativos, canais digitais e iniciativas 
com plataformas capazes escalar e robus-
tecer os negócios também serão essenciais 
para o desenvolvimento das organizações. 
Contar com a expansão da nuvem - para 
armazenar as informações de formas se-
guras - e a adoção de ferramentas de BI 
e Analytics - para compreender os dados 
e utilizá-los de forma inteligente - são 
exemplos de demandas que surgem com 
a expansão do 5G.

. Materializando os benefícios do 
5G no seu negócio - O mundo caminha 
para a consolidação do digital em todos 
os setores e agora, alavancados pelo 5G, 
os próximos anos serão marcados pelo 
foco na otimização da experiência dos 
clientes e aperfeiçoamento de aplicações. 
O potencial do 5G é, além de transforma-
dor, enorme. E como materializar isso em 
resultados e benefícios para sua empresa 
e seu usuário? Usando a tecnologia como 
meio para chegar aos objetivos do negócio. 

Neste momento é essencial avaliar os 
possíveis ganhos de eficiência, flexibilida-
de, capacidade de atendimento de grandes 
volumes e novas formas de fazer negócio. 
“Seja por meio de produtos digitais ou ainda 
com uma estratégia de colaboração com o 
mercado, como Open API, por exemplo, são 
caminhos para aproveitar todo o potencial 
que essa mudança oferece aos negócios. 

Para isso, cada dia mais, consultores e 
mão de obra externa farão parte das orga-
nizações, tornando-se o caminho natural 
onde equipes internas se especializam em 
compreender o negócio e profissionais 
externos, com alta capacidade técnica, 
focam na execução dos projetos”, finaliza 
Daves. - Fonte e outras informações, aces-
se: (https://www.sysmap.com.br/).

Primeiro voo do A380 movido a combustível 
sustentável 

A Airbus realizou o primeiro voo do A380 movido a combustível de 
aviação 100% sustentável. A aeronave de teste A380 da Airbus MSN 1 
decolou do aeroporto de Blagnac, em Toulouse, na França, às 8h43 da 
sexta-feira, 25 de março. O voo durou cerca de três horas, operando 
um motor Rolls-Royce Trent 900 em 100% SAF. Vinte e sete toneladas 
de SAF não misturados foram fornecidas pela Total Energies para 
este voo. Produzido na Normandia, é feito a partir de Ésteres e Ácidos 
Graxos Hidroprocessados, livres de aromáticos e enxofre, e constituí-
do principalmente de óleo de cozinha usado, além de outras gorduras 
residuais. A aeronave A380 é a mesma revelada como Demonstrador 
ZEROe da Airbus - um teste voador para tecnologias futuras que serão 
fundamentais para trazer o primeiro avião de emissão zero do mundo 
ao mercado até 2035.   Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: Airbus/divulgação

Os últimos 18 meses foram desafiadores para todos os negócios 
globais, mas o setor manufatureiro, em particular, encontrou-se em 
vias de mudança completa e profunda. Como a pandemia interrompeu 
as cadeias de fornecimento globalmente, os proprietários de fábricas 
foram forçados a responder à rápida mudança da demanda com agili-
dade, velocidade e agilidade recém-descobertas.    

Como a digitalização está impulsionando 
as fábricas inteligentes do futuro

Embora a maioria dos pequenos e médios negócios não tenha conse-
guido fazer grandes investimentos em tecnologia ao longo da pandemia, 
muitos empreendedores têm procurado inovar e melhorar a qualidade 
dos produtos e serviços oferecidos, sobretudo para acompanhar a 
transformação digital e os novos hábitos do consumidor.    

Realizar a transformação digital é um passo obrigatório para os cen-
tros de serviços compartilhados (CSC) crescer e se consolidar em um 
mercado tão competitivo como o de hoje em dia. Afinal, a tecnologia é 
capaz de trazer diversas vantagens para o cotidiano de uma empresa 
e, assim, melhorar o seu desempenho. Mas, você se engana se acre-
dita que a transformação digital é apenas estar presente na internet 
e disponibilizar seus produtos ou serviços online. A mudança tem 
que ocorrer estruturalmente, até mesmo nos fluxos de processos de 
negócios. Esse tipo de transformação, inclusive, é fundamental para 
aprimorar o funcionamento do seu CSC.   

Por que promover a transformação digital 
através de fluxos de valor?

Verticalização do ERP: indispensável no 
mundo digital

MuLTIDISCIPLINARIDADE

Estoque da Pró-sangue
A Fundação Pró-Sangue de São 

Paulo está com os estoques operando 
com apenas 36% da capacidade. 
Segundo o órgão, os tipos sanguí-
neos O-, O+, B- e B+ têm estoque 
para menos de um dia. Enquanto os 
tipos  A+, A- e AB- têm quantidade 
suficiente para atender apenas a de-
manda de um dia. Para quem quiser 
doar: (http://www.prosangue.sp.gov.
br/doacao/Enderecos.html)

   Leia na página 4

A INOVAçãO DIGITAL 
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As oportunidades 
do Brasil no novo 

cenário geopolítico

O cenário delineado 
pela invasão da Rússia 
à Ucrânia e pelos 
efeitos da pandemia 
indica que a chamada 
hiperglobalização pode 
ter um arrefecimento

Em meio às trans-
formações geopolí-
ticas e seus efeitos 

no equilíbrio internacional 
e nas alianças entre na-
ções e blocos, o Brasil tem 
ótimas oportunidades de 
estabelecer novas relações 
comerciais, contemplando a 
agenda da diversidade e da 
sustentabilidade econômica, 
social e ambiental. Crises, 
principalmente as relativas às 
guerras e surtos de doenças, 
são muito dolorosas, causan-
do irreparáveis perdas. 

Assim, no seu rescaldo é 
fundamental que, pelo me-
nos, aprendamos as lições. 
Nesse sentido, alguns países 
estão levando novamente a 
indústria para dentro de suas 
fronteiras, num movimento 
inverso ao que fizeram no ad-
vento da hiperglobalização, 
nas duas últimas décadas do 
Século 20. Adotam a medida 
para garantir a segurança 
alimentar, o suprimento 
nas cadeias produtivas mais 
estratégicas e a integridade 
das telecomunicações e da 
cibernética.

Nesse contexto, o Brasil 
tem um terreno muito fértil 
para desenvolver uma políti-
ca industrial moderna e avan-
çada, alinhada às demandas 
suscitadas pelas transforma-
ções do mundo. Um exemplo 
é o aparato têxtil, que inclui, 
dentre outros, os técnicos e 
tecnológicos, com aplicação 
em várias indústrias, como a 
eólica, de geotêxteis, infra-
estrutura e de fardamentos. 

Há todo um espaço de inte-
gração com os polos que vão 
se consolidando no desenho 
geopolítico internacional, 
como o das Américas, o da 
Europa e da Ásia.

Visando capitalizar todo 

esse potencial, seria impor-
tante que os órgãos econômi-
cos do governo e suas áreas 
de pensamento estratégico, 
assim como o setor privado 
já está fazendo, observassem 
o que os países desenvolvidos 
estão realizando. 

A iniciativa é importante 
para que possamos estabe-
lecer os fundamentos de 
uma nova política industrial, 
recuperação e fomento do 
setor. Alguns acreditam 
que o único fator para que a 
indústria brasileira torne-se 
mais dinâmica seja a abertura 
unilateral. 

Discordo dessa tese, prin-
cipalmente devido ao grande 
abismo, sintetizado pelo 
“custo Brasil”, que temos em 
relação às vantagens compe-
titivas de numerosas nações. 
Porém, acredito e considero 
necessários um novo mo-
vimento de integração, a 
ativação de acordos como o 
do Mercosul com União Euro-
peia e relações bilaterais com 
os Estados Unidos, Canadá e 
outras nações e blocos.

A ideia é promover uma 
reinserção do Brasil na eco-
nomia global, considerando 
as transformações dos polos 
geopolíticos, mas sem discri-
minar ninguém. 

Nesse processo, a indústria 
têxtil e de confecção, que 
é planetária e de alta con-
corrência, poderá criar, nas 
Américas, um cluster muito 
relevante, abrangendo não 
apenas o segmento de ves-
tuário, cama, mesa e banho, 
mas também o tecnológico, 
que atende as áreas de saúde, 
energia, militar, esportes, 
mobilidade e várias outras 
aplicações.

Este é apenas um bom 
exemplo do potencial da ma-
nufatura de contribuir para 
a retomada do crescimento 
econômico e para reposicio-
nar nosso país como prota-
gonista na nova geopolítica 
internacional.

 
(*) - É presidente da Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção.

Fernando Valente Pimentel (*)

Entretanto, pouco 
se fala do quanto 
o modelo pode ser 

uma ferramenta atrativa 
para os comércios. Líder 
em cashback para compras 
do dia a dia, a Gelt projeta 
que o cashback deve ser 
adotado cada vez mais pelas 
empresas no Brasil.

Por meio dos programas 
de recompensa, é possível 
extrair insights de com-
portamento de consumo. 
Com esses insights, as 
marcas conseguem enten-
der melhor os hábitos de 
preferência de compra dos 
usuários, permitindo que as 
empresas conheçam melhor 
o consumidor final e criem 
planejamentos específicos 
para a venda de produtos. 

Outro ponto é a fidelização 
dos clientes, uma vez que ele 
passa a não adquirir apenas 
um produto, mas a ganhar 
uma recompensa a cada 
compra. “Ao recompensar 
os consumidores que vão 
diariamente a mercados de 

O cashback deve ser adotado cada vez mais pelas empresas no Brasil. 

Allonda Ambiental Participações S.A.
CNPJ/ME nº 17.718.542/0001-05 - NIRE 35.300.450.884

Aviso aos Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, 

com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos, da Allonda Ambiental Participações S.A. (“1ª Emissão”)

Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures
A Allonda Ambiental Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Alameda Mamoré, 
n° 503, 7º andar, Sala 01, Alphaville Empresarial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o 
nº 17.718.542/0001-05, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Emissora”), nos 
termos do disposto na cláusula 5.1.1 do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia 
Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Allonda 
Ambiental Participações S.A.”, celebrado entre a Emissora e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário 
(“Agente Fiduciário”), com a interveniência e anuência (i) da Allonda Ambiental S.A., inscrita no CPNJ/
ME sob o nº 04.060.779/0001-91 (“Allonda Ambiental”); (ii) Golving Investimentos e Participações S.A., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.099.318/0001-08 (“Golving”); (iii) Allonda Engenharia e Construção 
Ltda. (antiga denominação social da Allonda Ambiental Engenharia Ltda.), inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 33.189.131/0001-18 (“Allonda Engenharia”); (iv) Dalgali Investimentos e Participações S.A., inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 17.660.650/0001-66; (v) Falowanie Investimentos e Participações S.A., inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 17.660.681/0001-17, na qualidade de fiadores pessoas jurídicas (“Falowanie” e, em 
conjunto com Allonda Ambiental, Golving, Allonda Engenharia e Dalgali, “Fiadores Pessoas Jurídicas”); 
(vi) Leo Cesar Queiroz Cavalcante Melo, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.187.434-38 (“Leo Cesar”); 
e (vii) Luiz Gustavo Burihan Escobar, inscrito no CPF/ME sob o nº 185.497.788-18, na qualidade de 
fiadores pessoas físicas (“Luiz Gustavo” e, em conjunto com Leo Cesar, “Fiadores Pessoas Físicas” e, em 
conjunto com Fiadores Pessoas Jurídicas, “Fiadores”), em 25 de março de 2021, bem como aditado em 
25 de março de 2022 (“Escritura de Emissão”), informa, nesta data, a realização do resgate antecipado 
total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”) que ocorrerá no dia 18 de abril de 2022 (“Data 
do Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, será pago aos 
titulares das Debêntures (“Debenturistas”), na Data do Resgate Antecipado Facultativo, o equivalente ao 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, 
calculada pro rata temporis, a partir da primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento da 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, bem como eventuais Encargos Moratórios 
devidos (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). A liquidação financeira das Debêntures resgatadas 
será feita por meio dos procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures que estiverem custodiadas 
eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”). No caso das Debêntures que não 
estejam custodiadas eletronicamente na B3, o pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente 
será realizado, pelo Escriturador, ou seja, pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda., mediante depósito em contas correntes a serem indicadas pelos Debenturistas. Os termos usados 
com iniciais em maiúsculas, mas não definidos no presente Aviso aos Debenturistas, terão o significado 
previsto na Escritura de Emissão. Sem mais para o momento, agradecemos e colocamo-nos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos eventualmente necessários. Atenciosamente, Allonda Ambiental 
Participações S.A.

#tenhacicatrizes

Augusto Roque

Felicidade no Trabalho: 

Augusto Roque (*)

Em um mundo em rápida transformação, 
tudo ficou mais ágil, mais rápido, mais 
tecnológico. Menos o ser humano, pro-

priamente dito, que busca se adequar a essa 
velocidade combinando o uso das ferramentas 
tecnológicas com o prazer e a “auto-conexão”, 
ou seja, a busca constante pelo bem-estar 
está fazendo parte dos objetivos pessoais e 
organizacionais neste novo século. 

Olhando o cenário acima citado, começa-
mos a perceber que organizacionalmente as 
pessoas também tentam equilibrar o ritmo 
ágil, dinâmico com o relacionamento inter-
pessoal e o seu bem-estar. Com o excesso de 
informações, de dados e conteúdos, ficamos 
suprimidos no essencial: o pensar. E acabamos 
não usufruindo aquilo que é melhor no ambi-
ente de trabalho: o bem-estar, gerando falta 
de engajamento do colaborador.

Lidar com a felicidade no trabalho e a saúde 
mental dos colaboradores é um desafio contí-
nuo dentro das organizações (alô RH!). Há uma 
busca constante para descobrir o que mantém 
as pessoas motivadas, engajadas e felizes, 
afinal segundo pesquisa da ADP Research, 
apenas 18% dos trabalhadores brasileiros 
estão totalmente engajados. 

Neste momento, entra em cena o conceito 
de felicidade no trabalho. Felicidade é um 
estado de espírito, vivenciado diariamente 
pelas pessoas. Já Felicidade no Trabalho, 
seguindo os conceitos de Seligman (2012), 
é um estado de espírito organizacional que 
envolve as emoções positivas, engajamento e 
sentido na vida dentro da organização (senso 
de propósito). Ou seja, quando falamos de 

felicidade no trabalho e bem-estar, estamos 
falando também de satisfação com a vida 
profissional.

Você já parou para pensar se realmente é 
feliz no trabalho? Se a organização em que 
trabalha (ou a sua) proporciona um ambiente 
propício ao engajamento do colaborador? Ou 
ainda se promove ações práticas voltadas à 
Felicidade no Trabalho? 

Por mais que precisemos entender que 
o mundo não tem organizações perfeitas, 
existem práticas possíveis de serem realiza-
das para os colaboradores se sentirem mais 
felizes. De acordo com estudo da Robert Half 
(2018), as empresas mais bem-sucedidas são 
justamente as que possuem colaboradores 
assim: motivados, engajados e felizes. Estes, 
por sua vez, tendem a ser mais leais, pro-
dutivos e criativos. Engana-se, no entanto, 
quem entende a felicidade no trabalho como 
uma série de tarefas concluídas e que geram 
apenas motivação. Trata-se também de se 
sentir parte da organização, estar alinhado 
aos valores da empresa e em especial à cultura 
da organização.

Segundo pesquisas da Harvard Business 
Review e da Universidade da Califórnia, pro-
mover a felicidade no trabalho pode gerar um 
aumento de 85% na eficiência do colaborador 
e de 20% no faturamento organizacional!

Dentre as ações que podem ser realizadas pe-
las organizações para construir e desenvolver 
um programa de Felicidade no Trabalho está a 
aplicação do Índice de Felicidade no Trabalho. 
O índice de felicidade no trabalho é uma 
métrica, realizada digitalmente, que permite 
que as empresas possam medir a satisfação, 
engajamento e promoção das organizações 
por seus colaboradores, além de realizar a 
correlação com a produtividade da sua vida 

profissional e ambiente organizacional.
Através dele é possível identificar (e com-

parar com outras empresas) as questões 
de Entusiasmo e Bem-Estar, Engajamento, 
Orgulho de pertencer, Reconhecimento e 
Produtividade.

Desta forma, realizar a medição do índice 
de felicidade no trabalho é importante para as 
organizações e para o RH, já que a felicidade 
está diretamente relacionada ao desempenho 
e produtividade dos colaboradores, além da 
gestão da marca empregadora (employer 
branding) das organizações. 

Para desenvolver um programa robusto de 
Felicidade e bem-estar, a empresa pode seguir 
os seguintes passos:

Confecção do Índice de Felicidade no Tra-
balho

Análise dos constructos da Felicidade no 
Trabalho:

o Entusiasmo e Bem-Estar
o Engajamento
o Orgulho de pertencer
o Reconhecimento
o Produtividade
Desenvolvimento de programas voltados ao 

Bem-Estar funcional
o Felicidade no Trabalho 
o Bem-estar Físico e Saúde Alimentar
o Inclusão Social (relacionamentos) 
o Saúde Emocional (emoções positivas) e 

Mental
o Espiritualidade (significado)
o Saúde Financeira
o Realização

Além disso, é necessário capacitar seus 
líderes em habilidades socioemocionais, 
começando pela empatia, sem esquecer, 
é claro, de ter um gestor que organizará e 

acompanhará, dentro da empresa, todo o 
programa de Felicidade no Trabalho.

Ao praticar a felicidade no trabalho, as 
empresas ganham colaboradores dedicados 
que encaram os objetivos do negócio como se 
fossem seus próprios.  Além disso, é o nível 
de satisfação das pessoas que determina o 
clima organizacional e molda toda a cultura 
da empresa.

Ao seguir estes passos, a empresa ca-
minhará de forma segura para garantir a 
efetividade de um programa de felicidade 
e bem-estar no trabalho, construir ambien-
tes com segurança psicológica, confiança 
e empatia, além de desenvolver lideranças 
mais humanas, que reconhecem e valorizam 
os colaboradores refletindo diretamente no 
crescimento do negócio!

(*) É CMO dos Empreendedores Compulsivos, Sócio 
da Molécula Consultoria, especialista em Employee 

Experience, Felicidade, RH 4.0 e Experiência do 
Consumidor, com mais de 20 anos de experiência como 

executivo, palestrante, professor e consultor. Tem 
Mestrado em Bem-Estar e Inovação pela FEI-SP e é 

bacharel em Administração pela FEI-SP. Autor do livro 
Empreendedorismo publicado pelo ESPRO.

Entenda como o cashback pode 
ajudar empresas

“Cashback’’ é a palavra que ganhou os consumidores nos últimos anos. Que remunerações em dinheiro 
de parte do que foi gasto durante as compras ajudam os consumidores no cotidiano, muitos já sabem

o Brasil como responsável 
por 30% deste valor. Em 
2021, o faturamento dos 
cinco países onde a Gelt está 
presente (Brasil, México, 
Argentina, Espanha e Co-
lômbia) foi de 5 milhões de 
euros. Para este ano, o salto 
será de 260%. E para 2023, 
a estimativa é crescer mais 
7 milhões de euros. 

O aplicativo começa tam-
bém a aceitar nota-fiscal 
online e abrange as mais 
diversas categorias de um 
mercado ou farmácia, como: 
cuidados pessoais, cuidados 
do lar, doces e sobremesas, 
hortifruti, pet, farmácia, 
congelados, bebidas, tem-
peros e condimentos, lác-
teos, sopas e massas, entre 
outros. 

Com mais de 2,6 milhões 
de usuários no mundo todo, 
a Gelt possui uma taxa mé-
dia de 150 mil novos usu-
ários por mês. O mercado 
brasileiro é responsável por 
boa parte dessa expansão 
na América Latina. Criada 
na Espanha em 2015, a 
plataforma desembarcou no 
Brasil no final de 2020, tor-
nando-se o primeiro grande 
“teste” para a internaciona-
lização da marca. - Fonte e 
mais informações: (https://
gelt.com/br/).
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bairro, grandes redes vare-
jistas e farmácias, a indús-
tria pode entender melhor 
o perfil de seu público-alvo. 

Munidas dessas informa-
ções, grandes marcas con-
seguem ganhar mais espaço 
na rotina dos compradores 
e saber quais são os pontos 
de venda mais estratégicos, 
além de planejar ações mais 

certeiras de atração, reten-
ção e fidelização de clientes. 

Além disso, é possível 
observar o aumento do 
engajamento desses con-
sumidores, que com a ajuda 
de pesquisas e feedbacks, 
passam a ter uma expe-
riência de compra mais 
satisfatória”, afirma Henri-
que de Mello Franco, CEO 
da Gelt no Brasil. “Vemos 
o crescente movimento de 
conglomerados, dos mais 
diversos setores, investindo 
nesse tipo de alternativa 
para expandir fronteiras”, 
completa.

Mesmo com a alta na infla-
ção, o hábito de compra da 
população nos últimos dois 
anos não diminuiu; pelo con-
trário, aumentou. Segundo 
um levantamento da Abras 
(Associação Brasileira de 
Supermercados), o consu-
mo de bens não duráveis 
nos lares do Brasil teve um 
crescimento acumulado de 
3,04% em 2021. Seguindo 
essa tendência, esse é o 
momento das empresas in-
vestirem em meios de gerar 
inteligência de mercado. 

Cada vez mais referência 
no segmento, a expectati-
va de faturamento da Gelt 
para 2022 é de 18 milhões 
de euros no mundo, tendo 
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CNPJ: 60.714.755/0001-80

Balanço Patrimonial 31 de Dezembro de 2021
31/12/2020 31/12/2021

Ativo 10.196.558 10.417.195
Ativo Circulante 43.101 139.319
Disponivel 43.101 139.319
Caixa 42.744 5.361
Bancos 357 133.958
Realizável a Curto Prazo 153.457 299
Estoques 153.158 -
Outras contas a receber 299 299
Ativo Não Circulante 10.000.000 10.277.577
Clientes devedores 10.000.000 10.000.000
Proc. Judicial usucapião - 277.577
Imobilizações Tangíveis 1.149 1.149
Depreciações (1.149) (1.149)

Demonstração de Resultados do Exercício
31 de Dezembro de 2021 - Em Milhares de Reais - R$

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 31 de Dezembro de 2021 - Em Milhares de Reais - R$

31/12/2020 31/12/2021
Passivo 10.196.558 10.417.195
Passivo Circulante 3.146 780.000
Fornecedores - 780.000
Obrigações Tributarias 3.146 -
Passivo Não Circulante 249.914 49.915
Processos Judiciais 234.914 34.915
Caução de alugueis 15.000 15.000
Patrimônio Líquido 9.943.498 9.587.280
Capital Social 10.000 10.000
Reservas de Capital 3.051.029 3.328.606
Reservas de Lucros 8.135.503 7.916.502
Resultados Acumulados (1.253.034) (1.667.828)

31/12/2020 31/12/2021
Receitas Brutas 90.000 560.000
(-) Deduções da Receita 5.337 20.440

Receita Líquida 84.663 539.560
Custos - 153.158

Lucro Bruto 84.663 386.402
(-) Despesas Operacionais 235.150 1.115.637
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais (1.312) (3.915)

Lucro/Prejuízo Operacional (151.799) (733.150)
(-/+) Despesas/Receitas Não Operacionais - 331.125
Resultado Antes do IRPJ e da CSLL (151.799) (402.025)
IRPJ e CSLL - 12.768
Resultado Antes das Participações (151.799) (414.793)

Resultado Líquido do Exercício     (151.799)     (414.793)
Demonstração do Fluxo de Caixa 31 de Dezembro de 2021

Em Milhares de Reais - R$
Capital Reservas Reserva Reserva Reserva Resultados

Realizado de Capital      Legal Especial de Lucros Acumulados           Total
Saldos em 31/12/2020        10.000    3.328.606     22.832     13.016    7.880.654        2.402.778 13.657.886
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - - - -
Aumento de Capital - - - - - - -
Aquisição de Ações Próprias - - - - - - -
Reserva de Ágio na Subscrição - - - - - - -
Atualização Monetária - - - - - - -
Lucro/Prejuízo do Exercício                 -                  -              -              -                  -          (734.950)                 -

Saldos em 31/12/2021        10.000    3.051.029     22.832     13.017    8.325.181        1.667.828 13.089.887

Atividades Operacionais 31/12/2020 31/12/2021
Lucro Líquido (151.799) (414.794)
Contas a Pagar (3.147) (780.000)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais (154.946) (1.194.794)
Caixa Líquido das
  Atividades de Financiamento - -
Variação Líquida do Caixa      (87.861)        96.217
Ínicio do Período 130.961 43.100
Final do Período 43.100 139.317

Demonstração do Valor Adicionado 31 de Dezembro de 2021
Em Milhares de Reais - R$

31/12/2020    % 31/12/2021    %
1 - Receitas 90.000 560.000
1.1 - Vendas de Mercadorias,
  Produtos e Serviços 90.000 331.125

1.2 - Resultados não Operacionais - -
2 - Insumos Adquiridos de
 Terceiros (Inclui ICMS e IPI) 235.150 1.268.795
2.1 - Custos das Mercadorias
  e Serviços Vendidos - 153.158
2.2 - Energia, Serviços de Terceiros
  e outras Depesas Operacionais 235.150 1.115.637

3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) (145.150) (708.795)
4 - Valor Adicionado
  Líquido Produzido
Pela Entidade (3-4) (145.150) (708.795)
6 - Valor Adicionado
  Recebido em Transferência (480) (2.177)
6.1 - Despesas/receitas Financeiras 480 2.177

7 - Valor Adicionado
  Total a Distribuir (5+6) (145.630) 100 (710.972) 100
8 - Distribuição do
  Valor Adicionado (150.923) (412.943)
8.1 - Pessoal e Encargos - - - -
8.2 - Impostos, Taxas e Contribuições 876 (1) 1.851 (0)
8.3 - Juros e Aluguéis - - - -
8.4 - Lucros Retidos/
  Prejuízos do Exercício (151.799) 101 (414.794) 100

Notas Explicativas ao Balanço Geral Encerrado em 31 de Dezembro de 2021 - (Em milhares de Reais - R$)
1. Contexto Operacional: A Companhia se insere no seguimento
compra, venda e administração de imóveis e bens próprios. 2. Sumá-
rio das Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financei-
ras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Co-
mercial; aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas, e aos princí-
pios de Contabilidade geralmente Aceitos. As principais práticas na
elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes: a) Deter-
minação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime
de competência de exercícios. b) Ativos circulantes e realizável a lon-
go prazo: A provisão para as contas de realização duvidosa é calculada
com base na experiência da administração com perdas em anos ante-
riores, condições de mercado e situação econômica. Os estoques são
demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores,
respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. Os
demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstra-
dos em seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos
valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pa-
gas antecipadamente, pelo valor de custo. c) Ativo permanente: Os in-
vestimentos permanentes e relevantes em companhias ligadas são
avaliados pelo método de equivalência patrimonial. O ativo imobilizado
e demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são
calculadas pelo método linear, à taxas mencionadas na Nota 5. O ativo
diferido e demonstrado ao custo e as amortizações são efetuadas entre
cinco e dez anos, a partir da data em que os beneficios começam a ser
gerados. d) Passivo Circulante e Exigível a longo Prazo: Demonstra-
dos por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou

cambiais incorridos até a data do balanço.
3. Ativo Circulante      2020      2021
3.1 Disponibilidades
  (Caixa, Bancos, Aplic.finan) 43 139
3.2 Contas à Receber Clientes - -
(-) Prov. p/ Creditos de Liquidação Duvidosa - -

3.3 Estoques Mercadorias 153 -
4. Ativo Não Circulante
Outras Contas a Receber 10.000 10.000

     2020      2021
6. Imobilizado - -
Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados
pelas taxas estabelecidas na legislação. Obs: O imobilizado encon-
tra-se totalmente depreciado.
7. Passivo Circulante      2020      2021
- Composto por fornecedores,
  obrig. trib. e encargos sociais 3 780
8. Passivo Não Circulante
- Processos Judiciais Civeis 249 49
9. Capital: O capital social esta representado por 10.000 ações sem
valor nominal.

     2020      2021
10. Reservas de Capital 3.051 3.328
11. Reservas de Lucros 8.135 7.916
12. Resultados Acumulados (1.253) (1.667)
Reservas de lucros de exercícios anteriores, sujeitas a decisão da
diretoria quanto a destinação.

Noéli Ferreira Terres - Presidente - CPF 723.147.969-34
Marcos Antonio Vaccari - Contador - CT/CRC: 1SP167.676/O-1 - CPF: 010.316.888-54

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

RESUMO

                Controladora                 Consolidado
           2021        2020        2021           2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 6.203 12.209 15.379 30.600
Ajustes para reconciliar o lucro antes do
 imposto de renda com o Caixa (aplicado nas)
 gerado pelas atividades operacionais:
 Resultado de equivalência patrimonial (23.655) (30.064) - -
 Depreciações e amortizações 4.401 1.204 5.494 12.263
 Baixas de ativo imobilizado e intangível - 2.428 2.467 7.390
 Amortização direito de uso 100 - 1.629 -
 Outros resultados abrangentes (2.267) - (2.928) -
 Provisões passivas - - (22.580) 19.113
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - 2.106 (6)
 Provisão para obsolescência nos estoques - - 815 (2.557)
 Juros apropriados 13.114 228 15.974 13.425
 Deságio em transação de capital - (1.935) - (1.935)
 Impostos diferidos               -              -                -           (630)
    (467) (15.930) 18.356 77.663
Redução (aumento) em ativos operacionais:
 Contas a receber - - (5.776) (3.640)
 Estoques - - 336 (3)
 Impostos a recuperar (146) (77) (282) 3.254
 Partes relacionadas (1.284) 38.426 (52.112) (3.320)
 Impostos diferidos - - 79.971 -
 Juros sobre o capital próprio (1.391) - - -
 Outros ativos 136 58 33.786 (28.552)
Aumento (redução) em passivos operacionais:
 Fornecedores (1.076) 1.001 (30.522) (11.330)
 Obrigações tributárias 22 5 15.091 2.488
 Obrigações trabalhistas (718) 236 (1.992) (3.076)
 Adiantamentos de clientes - - 606 (198)
 Partes Relacionadas 29.015 - - -
 Outras obrigações (9.242) (9.807) (14.850) (21.503)
 Contingências - - (14.433) -
 Juros pagos    (5.867)    (1.283)     (7.264)       (2.400)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais       7.345     12.629     20.915          9.383

                Controladora                 Consolidado
           2021        2020        2021           2020
Imposto de Renda e Contribuições Sociais Pagos               -              -    (8.742)       (1.417)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
 depois do imposto de renda, contribuição
 social e juros pagos       7.345    12.629    12.173          7.966
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Adições de bens de direito de uso - (265) - (3.467)
 Adições ao ativo imobilizado (165) (686) (11.840) (2.054)
 Adições ao ativo intangível - - - (1.059)
 Adições de controladas (3.690) 68 - -
 Baixas de controladas 9.434 - - -
 Crédito concedido a terceiros - (177) - 5.927
 Aumento de capital em investida               -    (9.934)    (6.300)                 -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de investimento       5.579  (10.994)  (18.140)             (653)
Fluxo de caixa das atividade de financiamento
 Captação de empréstimos 761 275 33.359 5.445
 Amortização de empréstimos - - - (2.448)
 Amortização de debêntures (13.366) (8.961) (22.312) (8.961)
 Amortização de arrendamento - (3.766) (1.800) (11.718)
 Pagamento de dividendos a sócios
  minoritários de controladas               -              -    (7.797)       (5.073)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento   (12.605)  (12.452)      1.450     (22.755)
(Redução) aumento dos saldos de caixa
 e equivalentes de caixa          319       (179)   (4.517)     (15.442)
Efeitos das mudanças de câmbio sobre
 o saldo de caixa mantido em moedas estrangeiras - - - 12.969
Caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 32 211 18.029 20.502
 No fim do exercício          351            32    13.512         18.029
Aumento do saldo de caixa
 e equivalentes de caixa          319       (179)    (4.517)     (15.442)

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

continua …

Green4T Participações S.A.
CNPJ nº 26.210.970/0001-05

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais-R$)

                Controladora               Consolidado
Ativo        2021      2020      2021         2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  351 32 13.512 18.029
Contas a receber  - - 46.213 42.013
Estoques  - - 6.978 8.129
Impostos a recuperar  260 114 16.225 15.943
Juros sobre capital próprio a receber  1.391 - - -
Despesas antecipadas  63 3 6.777 702
Outros créditos              -          44            -      34.824
Total do ativo circulante  2.065 193 89.705 119.640
Não circulante
Contas a receber  - - - 530
Partes relacionadas  10.749 9.469 24.634 3.320
Impostos diferidos  - - 3.154 83.125
Outros créditos         876     1.028     7.211      12.248
     11.625 10.497 34.999 99.223
Investimentos  84.522 210.543 6.300 -
Bens de direito de uso  - - 9.335 8.718
Imobilizado  191 180 8.114 13.790
Intangível  756.245 760.592 763.177    767.916
Total do ativo não circulante  852.583 981.812 821.925    889.647
Total do ativo  854.648 982.005 911.630 1.009.287

                 Controladora                 Consolidado
Passivo e patrimônio líquido         2021        2020        2021           2020
Circulante
Fornecedores  120 1.196 13.661 44.183
Empréstimos e financiamentos  698 - 31.032 19.940
Arrendamento mercantil  - - 1.684 3.785
Debêntures  5.571 14.402 5.571 14.402
Obrigações tributárias  42 20 10.506 9.939
Salários e encargos  477 1.195 10.241 12.233
Adiantamentos de clientes  - - 4.701 4.137
Outras contas a pagar               2       6.291       3.796        6.440
Total do passivo circulante  6.910 23.104 81.192 115.059
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  63 - 18.745 4.235
Arrendamento mercantil  - - 9.196 5.865
Debêntures  184.821 182.109 184.821 182.109
Obrigações tributárias  - - 1.463 2.787
Adiantamentos de clientes  - - 2.872 2.830
Partes relacionadas  161.484 132.469 108.251 -
Impostos diferidos  - - - 1.250
Provisões  - - 3.228 40.241
Outras contas a pagar           635       3.557       1.221      13.426
Total do passivo não circulante  347.003 318.135 329.797 252.743
Patrimônio líquido
Capital social  1.200 1.202 1.200 1.202
Reserva de capital  787.856 931.821 787.856 931.821
Reserva de lucros  150 150 150 150
Prejuízos acumulados  (280.305) (286.508) (280.305) (286.508)
Outros resultados abrangentes      (8.166)     (5.899)     (8.166)     (5.899)
       500.735 640.766 500.735 640.766
Participação de acionistas não controladores                -               -         (94)           719
       500.735   640.766   500.641   641.485
Total do passivo e patrimônio líquido    854.648   982.005   911.630 1.009.287

Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios findos
 em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

                Controladora                 Consolidado
           2021        2020        2021           2020
Lucro líquido do exercício 6.203 12.209 6.051 12.362
Outros resultados abrangentes
 Resultado na conversão das demonstrações
  financeiras de controladas situadas no exterior     (2.267)    (1.663)    (2.928)          8.675
Resultado abrangente total do exercício       3.936      10.546       3.123        21.037

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
                                                      Controladora                              Consolidado
        Lucros Outros Patrimônio líquido Participação de Total do
     Capital Reserva Reserva (Prejuízos) resultados dos acionistas acionistas não patrimônio
       social de capital de lucros acumulados abrangentes        controladores   controladores          líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019  1.202 938.829 150 (298.717) (4.236) 637.228 (9.772) 627.456
 Deságio em transação de capital  - (1.935) - - - (1.935) - (1.935)
 Resultado do exercício  - - - 12.209 - 12.209 153 12.362
 Distribuição de dividendos desproporcional  - (5.073) - - - (5.073) - (5.073)
 Outros resultados abrangentes            -                -               -                  -          (1.663)                    (1.663)                10.338             8.675
Saldo em 31 de dezembro de 2020  1.202 931.821 150 (286.508) (5.899) 640.766 719 641.485
 Acervo Cindido da Aceco TI para a Green4T Participações S.A.  - 106 - - - 106 - 106
 Acervo Cindido da Green4T Participações para a Aceco TI  - (94.891) - - - (94.891) - (94.891)
 Acervo Cindido da Green4T Participações para a Omid  - (7.519) - - - (7.519) - (7.519)
 Redução de capital (Cisão)  (2) - - - - (2) - (2)
 Ajuste de avaliação patrimonial  - (41.661) - - - (41.661) - (41.661)
 Resultado do exercício  - - - 6.203 - 6.203 (152) 6.051
 Outros resultados abrangentes            -                -               -                   -          (2.267)                    (2.267)                  (661)          (2.928)
Saldo em 31 de dezembro de 2021     1.200    787.856          150     (280.305)          (8.166)                  502.372                    (94)        500.641

                 Controladora                 Consolidado
            2021        2020        2021           2020
Receita operacional líquida  - - 204.470 217.084
Custo dos serviços e das
 mercadorias vendidos               -               - (125.736)    (129.120)
Lucro bruto  - - 78.734 87.964
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas comerciais  - - (14.381) (22.383)
 Despesas gerais e administrativas  (4.763) (7.396) (37.626) (40.196)
 Resultado de equivalência patrimonial  23.655 30.064 - -
 Outras receitas e despesas
  operacionais, líquidas               -          838       4.185        13.784
Lucro operacional antes do resultado financeiro  18.892 23.506 30.912 39.169
Resultado financeiro

                 Controladora                Consolidado
            2021        2020        2021           2020
 Receitas financeiras  950 498 3.293 34.209
 Despesas financeiras    (13.639)  (11.795)  (18.826)      (42.778)
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social  6.203 12.209 15.379 30.600
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes  - - (9.589) (5.587)
 Diferidos  - - 261 10.229
Operações descontinuadas               -              -              -     (22.880)
Lucro líquido do exercício        6.203     12.209      6.051        12.362
Atribuível aos:
 Acionistas controladores  6.203 12.209 6.051 12.209
 Acionistas não controladores  - - (152) 153 

As Demonstrações Financeiras completas e o Relatório do Auditor Independente emitido pela ERNST & YOUNG
 encontram-se à disposição dos Senhores acionistas na sede social da Companhia.

Eduardo Casasanta Marini - Diretor Presidente
Vaner Benedito da Silva - Diretor de Operações

Alex Serafim Alves - Contador - CRC: 1SP 219359/O-8

INTEGRITAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.505.174/0001-20 - NIRE 35.300.355.636
Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas de Integritas Participações S.A. (Companhia) convoca-
dos a se reunir em Assembleia Geral Ordinária (AGO) no dia 27 de abril de 2022 às 15h00,
na sede social, na Rua Botucatu, 430, Vila Clementino, São Paulo-SP, CEP 04023-061,
para tratar da seguinte ordem do dia: i) Apreciação das contas dos administradores,
exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Fi-
nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; ii) Delibe-
ração acerca da destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2021 e distribuição de dividendos.

São Paulo, 26 de março de 2022
Luiz Augusto Prado Barreto

Presidente do Conselho de Administração

Banco Induscred de Investimento S.A.
CNPJ nº 33.588.252/0001-32 e NIRE 35300055888

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 21/03/2022. Horário: 15:00 horas. Local: Sede social na Alameda Santos, nº 960 -
19º andar, Conjunto 1.902, nesta Capital. Presença: Acionistas com direito a votos, representando mais
de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim, quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme
se comprova por suas assinaturas lançadas no livro de presença. Mesa: Presidente: André Kissajikian
Secretário: Carlos de Gioia. Convocação e Publicação: Edital de Convocação publicado no Jornal
Empresas & Negócios, (impresso e digital) nas edições dos dias 10/03/22, pág.03; 11/03/22, pág.03 e
12/03/22, pág.03. Ordem do Dia: a) - leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2021;
b) - destinação do resultado do exercício de 2021. Em seguida, foram colocados em discussão e votação
os assuntos constantes da “ordem do dia”, tendo no final sido deliberado e aprovado pelos acionistas
presentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações:
a) - Foram aprovadas as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras do Banco,
representadas pelo Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e
Demonstração do Fluxo de Caixa relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021,
publicados no Jornal Empresas & Negócios (impresso e digital) na edição do dia 05 a 07/03/22, pág. 03.
As Demonstrações Financeiras foram auditadas por auditores independentes nos termos do parecer
publicado juntamente com as mesmas. O aviso aos acionistas de que trata o artigo 133, da Lei 6.404/76,
foi publicado no Jornal Empresas & Negócios (impresso e digital) nas edições dos dias 05 a 07/02/22,
pág.03; 08/02/22, pág.03 e 09/02/22, pág.03; b) Foi decidido que a destinação do resultado apurado no
exercício social de 2021, será transferido para a conta de Reserva de Lucros. Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se
manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes,
dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 21 de março de 2022. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AK 15-Empreendimentos e Participações
Ltda., por seu procurador, Carlos de Gioia; André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely
Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 171.862/22-3,
em 04/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 19.486.258/0001-78 - NIRE nº 35300501080

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 06.12.2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 06.12.2021, às 10 horas, na sede social da BMG Seguros S.A., na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, 
Município de São Paulo/SP (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de 
convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença dos 
acionistas detentores de ações representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifi ca das 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jorge 
Lauriano Nicolai Sant’Anna, que escolheu o Sr. Denis Jorge Namur Rangel para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre as seguintes matérias: 4.1. renúncia do Sr. Alexandre de Almeida Winandy ao cargo de membro 
do Conselho de Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia em 06.12.2021 e 
encontra-se arquivada na sede da Companhia. 4.2. eleição da Sr. Guilherme Vieira Neves para o cargo de membro 
do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado até 02.07.2023, permanecendo no exercício de 
seu cargo até a investidura dos novos eleitos; e 4.3. consolidação da composição do Conselho de Administração da 
Companhia. 5. Deliberações: As acionistas da Companhia apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e 
aprovaram, mediante voto a favor do acionista BMG Participações em Negócios Ltda. e abstenção do acionista 
Assicurazioni Generali S.P.A., o que segue: 5.1. aceitar a do Sr. Alexandre de Almeida Winandy ao cargo de 
membro do Conselho de Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia em 
06.12.2021 e se encontra arquivada na sede da Companhia. 5.2. aprovar a eleição do Sr. Guilherme Vieira Neves, 
brasileiro, casado, economista, RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e CPF/ME nº 181.376.198-10, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, 
para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado até 02.07.2023, 
permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. Fica consignado que, nos termos do 
disposto na Circular 526/16 e na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015 (“Resolução 330/15”), a Companhia realizou 
o pedido de consulta prévia para a eleição do Sr. Guilherme Vieira Neves, por meio do Processo SUSEP nº 
15414.641296/2021-61, o qual foi deferido em 24.11.2021, nos termos do ofício nº 324/2021/CGRAJ/DIR1/SUSEP. 5.3. 
consignar que o Sr. Guilherme Vieira Neves, ora eleito, toma posse em seu cargo do Conselho de Administração da 
Companhia mediante a assinatura de seu respectivo termo de posse lavrado no livro de registro de atas de reunião do 
Conselho de Administração da Companhia em que declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 
dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não foi condenado por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e 
apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos 
artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Circular 526/16 e na Resolução 
330/15; e 5.4. consignar que o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: (i) 
Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, CPF/ME nº 
605.649.701.15, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova 
Conceição, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Flávio Pentagna Guimarães Neto, 
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº MG-117.32642, SSP/MG, CPF/ME nº 076.934.666-90, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 
Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, como membro do 
Conselho de Administração da Companhia; (iii) Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, RG nº 
17.690.111-5-SSP/SP e CPF/ME nº 181.376.198-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço 
comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, como membro do Conselho de Administração da Companhia; (iv) Andrea 
Crisanaz, italiano, casado, atuário, RNE G026455-B expedida pelo Departamento de Polícia Federal, CPF/ME nº 
237.079.228-04, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Barão de Tefé, 34, 16º andar, Saúde, CEP 
20.220-460, como membro do Conselho de Administração da Companhia; e (v) Riccardo Candoni, italiano, casado, 
administrador, portador do Passaporte italiano nº YA7008417, residente e domiciliado na Cidade de Udine, República 
Italiana, na Via Abbazia, 24, CEP 33100, como membro do Conselho de Administração da Companhia. 6. 
Encerramento: Nada mais a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, 
aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 06.12.2021. Mesa: Jorge Lauriano 
Nicolai Sant’Anna - Presidente, Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. Acionistas: BMG Participações em 
Negócios Ltda., Por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e Eduardo Mazon, Assicurazioni Generali S.P.A., Por 
Andrea Crisanaz. JUCESP nº 112.068/22-4 em 25.02.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 15.12.2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 15.12.2021, às 11 horas, na sede social da BMG Seguros S.A., na Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5º andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Municí-
pio de São Paulo/SP, (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a pre-
sença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”). 3. Mesa: Assumiu a pre-
sidência dos trabalhos a Sra. Ana Karina Bortoni Dias, que escolheu o Sr. Denis Jorge Namur Rangel para secretariá-la. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: 4.1. Eleição do Sr. Marcio Augusto Cimiton para o car-
go de Diretor da Companhia, com mandato unifi cado até 29.09.2023, permanecendo no exercício de seu cargo até a 
investidura dos novos eleitos. 4.2. Redistribuição das responsabilidades assumidas pelos Diretores da Companhia pe-
rante a SUSEP. 4.3. Consolidação da composição da Diretoria da Companhia e das responsabilidades perante a SUSEP. 
5. Deliberações: Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros 
decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar a eleição do Sr. Marcio Augusto Ci-
miton, brasileiro, divorciado, RG nº 21.690.805-X SSP/SP, CPF/ME nº 127874448/73, residente e domiciliado na Cida-
de de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5º 
andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Companhia, com man-
dato unifi cado até 29.09.2023, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. Fica con-
signado que a Companhia realizou pedido de consulta prévia junto à SUSEP para a eleição do Sr. Marcio Augusto 
Cimiton, nos termos do disposto na Circular 526/16 e na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015 (“Resolução 330/15”), 
o qual foi deferido em ofício eletrônico 279/2021/CGRAJ/DIR1/SUSEP, expedido em 27.10.2021, referente ao processo 
eletrônico nº 15414.627551/2021-63. 5.1.1. O Sr. Marcio Augusto Cimiton, ora eleito, toma posse em seu cargo de 
Diretor da Companhia mediante a assinatura de seu respectivo termo de posse lavrado no livro de registro de atas de 
Reunião da Diretoria em que declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Com-
panhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, pei-
ta ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e apresentou os documentos 
comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 
6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Circular 526/16 e na Resolução 330/15. 5.2. Aprovar a redistri-
buição das responsabilidades assumidas pelos Diretores da Companhia perante a SUSEP, conforme descritos abaixo e 
consolidados no Anexo I à presente ata: 5.2.1. Alteração das responsabilidades do Sr. Michele Cherubini, Diretor da 
Companhia, de responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados 
(Carta Circular SUSEP/CGRAT nº 1/2016); e responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e 
pelos serviços por eles prestados (Carta Circular SUSEP/CGRAT nº 1/2016) para responsável por relações com a SUSEP 
(Circular SUSEP 234/2003); e Ouvidor. 5.2.2. Alteração das responsabilidades da Sra. Renata Oliver Coutinho, Dire-
tora Vice-Presidente da Companhia e Diretora Técnica, de responsável por relações com a SUSEP (Circular SUSEP 
234/2003); responsável técnico e atuarial (Circular SUSEP 234/2003); responsável pelo cumprimento das obrigações da 
Resolução CNSP 143/2005; Ouvidora; e responsável pelo cumprimento do disposto na Resolução CNSP 383/2020 para 
responsável técnico e atuarial (Circular SUSEP 234/2003); responsável pelo Cumprimento das obrigações da Resolução 
CNSP 143/2005; responsável pelo cumprimento do disposto na Resolução CNSP 383/2020. 5.2.3. O Sr. Marcio Au-
gusto Cimiton, Diretor da Companhia, ora eleito, assume as seguintes responsabilidades: responsável pela contrata-
ção de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados (Carta Circular SUSEP/CGRAT nº 1/2016); 
e responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados (Carta 
Circular SUSEP/CGRAT nº 1/2016). 5.2.4. As responsabilidades do Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’anna, Diretor 
Presidente da Companhia, permanecem inalteradas, a saber: responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 
9.613/98 (Circulares SUSEP 234/03 e 445/12); responsável pelos controles internos (Circular SUSEP 249/04); responsá-
vel pelos controles internos específi cos para prevenção contra fraude (Circular SUSEP 344/07); gestor de riscos; e res-
ponsável pela política institucional de conduta cumprimento do disposto na Resolução CNSP 382/2020. 5.2.5. As res-
ponsabilidades do Sr. Denis Jorge Namur Rangel, Diretor Executivo Administrativo Financeiro da Companhia, per-
manecem inalteradas, a saber: responsável administrativo-fi nanceiro da Companhia (Circular SUSEP 234/2003); e res-
ponsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Resolução 
CNSP nº 321/2015). 5.3. Tendo em vista as deliberações aprovadas no item 5.1 acima, a Diretoria da Companhia pas-
sa a ser composta da seguinte forma: (i) Jorge Lauriano Nicolai Sant’anna, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/
ME nº 091.910.328-65, RG nº 13208535 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
1.830, Sala 52, Bloco 2, 5º andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP, como Diretor Pre-
sidente da Companhia; (ii) Renata Oliver Coutinho, brasileira, casada, administradora de empresas, CPF/ME nº 
290.009.888-29 e RG nº 29.834.590-0, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 
Sala 52, Bloco 2, 5º andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP, como Diretora Vice-Presi-
dente da Companhia e Diretora Técnica; (iii) Denis Jorge Namur Rangel, advogado e contabilista, OAB/SP nº 
276.530 e CRC/SP nº 169.908/0-7, RG nº 19.492.290-X, SSP/SP, CPF/ME nº 162.861.998-88, com endereço comercial 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5º andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, 
Município de São Paulo/SP, como Diretor Executivo Administrativo Financeiro da Companhia; (iv) Michele Cherubi-
ni, italiano, casado, securitário, RNM nº g-349972-H, CPF/ME nº 064.272.687-67, com endereço na Rua Itapaiúna, 
1800, Torre Double View, 3º Andar, apartamento 31, Condomínio Villagio Panamby, CEP: 05705-901, Morumbi, São Pau-
lo/SP, como Diretor da Companhia; e (v) Marcio Augusto Cimiton, brasileiro, divorciado, RG nº 21.690.805-X SSP/
SP, CPF/ME nº 127874448/73, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Blo-
co 2, 5º andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP, como Diretor da Companhia todos com 
mandato unifi cado até 29.09.2023, permanecendo no exercício de seus cargos até as investiduras dos novos eleitos. 
6. Encerramento: Nada mais a ser tratado, a Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente 
ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ana Karina Bortoni 
Dias – Presidente; Denis Jorge Namur Rangel – Secretário. Conselheiros Presentes: Ana Karina Bortoni Dias, Flavio 
Pentagna Guimarães Neto, Guilherme Vieira Neves, Andrea Crisanaz e Riccardo Candoni. São Paulo, 15.12.2021. Con-
fere com a original lavrada em livro próprio. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente, Denis Jorge Namur Rangel 
- Secretário. JUCESP nº 181.733/22-5 em 07.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Demonstrações Financeiras Findas em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores Empressos em Reais)

Balanço Patrimonial 

Balanço Patrimonial 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido pela Legislação Societária em 2021 e 2020 2021 2020
Ativo / Circulante 1.893.560 1.913.653
Caixa/Bancos 1.140.662 1.117.461
Estoques 354.221 314.273
Clientes 207.512 262.001
Impostos a Recuperar 137.148 196.037
Outras contas 41.410 11.166
Despesas do exercicio seguinte 12.607 12.715
Não Circulante 282.175 290.730
Investimentos 11.370 11.370
Imobilizado Administrativo 257.482 265.791
Intangível 13.323 13.569
Total Ativo 2.175.735 2.204.383
 2021 2020
Passivo / Circulante 613.316 590.586
Fornecedores a pagar 95.289 7.461
Impostos/Obrigações a recolher 310.794 295.357
Contas e obrigações a pagar 207.233 234.042
Imposto de Renda e Contrib. Social - 53.726
Patrimônio Líquido 1.562.419 1.613.797
Capital 960.000 960.000
Reserva de capital / Legal / Lucros 602.419 653.797
Total do Passivo 2.175.735 2.204.383

  Reservas  Reservas Reservas Lucros ou
Eventos Capital de Capital Legal de Lucros Prejuizos Acumulados Total
Saldos em 31.12.2019 960.000 11.810 140.507 267.538 - 1.379.855
Lucro/Prejuízo do exercicio - - - - 263.942 263.942
Reserva Legal - - 13.197 - (13.197) -
Distribuição de Lucros - - - - (30.000) (30.000)
Transferência reserva de lucros - - - 220.745 (220.745) -
Saldos em 31.12.2020 960.000 11.810 153.704 488.283 - 1.613.797
Lucro/Prejuízo do exercicio - - - - (51.378) (51.378)
Transferência reserva de lucros - - - (51.378) 51.378 -
Saldos em 31.12.2021 960.000 11.810 153.704 436.905 - 1.562.419

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: Além Mar Comercial e Industrial S.A. 
é uma pessoa jurídica de direito privado brasileiro, tem sede e 
foro na Avenida Senador Queiros, 96, 5º andar salas 501 a 515, 
no Bairro Centro na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. 
2. Sumário das principais práticas Contábeis: As principais po-

líticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras são definidas abaixo. 2.1 Declaração de conformida-
de: As demonstrações financeiras estão apresentadas com valo-
res expressos em reais pelo regime de competência e foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos 
Técnicos. 2.2 Ativo e Passivo Circulante e não circulante: O ati-
vo e passivo circulante e não circulante são demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações cambiais incorridas até 
a data do balanço patrimonial. 2.3 Contingências: Não existem 
contingências em andamento contra a empresa. 3 - Informações 
complementares: 3.1 Capital: O capital é composto de 480.000 
ações ordinárias sem valor nominal. 3.2 Estoques: Os estoques 
são avaliados ao preço de custo pela média ponderada. 3.3 Ati-
vo imobilizado: O imobilizado está representado pelo custo de 
aquisição deduzido da depreciação acumulada, depreciação esta, 
calculada pelo método linear, atendendo a aplicação do CPC 27.

ALÉM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
CNPJ nº 60.833.092/0001-12

   Demonstração dos Resultados 2021 2020
Receita Bruta 5.836.069 6.259.149
(-) Impostos, abatimentos e devoluções (1.041.121) (1.148.160)
(-) Custo de serviços e mercadorias (1.397.668) (1.650.619)
(=) Lucro Bruto 3.397.280 3.460.370
(-) Despesas com pessoal/
 vendas/administrativas (3.424.075) (3.111.518)
(+) Resultado financeiro liquido (24.583) (52.117)
Lucro/Prejuízo Operacional (51.378) 296.735
( + ) Outros resultados operacionais - 20.933
Resultado Antes do Imposto de Renda (51.378) 317.668
( - ) Imposto de Renda e Contribuição Social - (53.726)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (51.378) 263.942
Lucro Líquido (Prejuízo) 
 por ação do Capital Social -0,11 0,55

Luiz Alberto Whitaker Sobral - Diretor Superintendente
Marton Spitz - Diretor Técnico

Fernanda Natalino - Contadora CRC - SP 1SP144709/O-3 
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Luis Arís (*)

Essa jornada não é simples: relatório produzido 
em outubro de 2020 pela consultoria Deloitte e 
pela publicação MIT Sloan analisa as descober-

tas de entrevistas com 3.700 líderes de TI dos EUA. 
Desse total, 87% disseram que sua missão é promover 
a inovação em suas organizações. Somente 47% dos 
entrevistados, porém, afirmaram contar com os recur-
sos e a maturidade necessários para isso. 

É impossível avançar para a cultura de inovação 
sem, antes, resolver de forma profunda os desafios 
trazidos pela cada vez mais complexa, heterogênea e 
distribuída infraestrutura digital. Essa é a luta diária 
do administrador de TI. Seu papel é garantir um nível 
adequado de serviço de rede, a um custo adequado. 
Para atingir esse objetivo, suas principais funções são 
configurar a rede, detectar e corrigir falhas, melhorar 
o desempenho e gerenciar a segurança da rede. 

Hoje, a infraestrutura de rede é essencial para o 
funcionamento de muitas empresas, é o seu backbone. 
Isso, sem dúvida, coloca um enorme peso e grande 
responsabilidade sobre os ombros do administrador da 
rede. Uma paralisação ou até lentidão no sistema pode 
gerar perdas consideráveis para a empresa. Qualquer 
organização que dependa de uma infraestrutura de 
rede para sua continuidade operacional tem um custo 
por inatividade proporcional ao seu faturamento. 

Poderíamos comparar um administrador de rede a um 
treinador de futebol. Quando a equipe está vencendo, 
ele é um herói, mas quando está perdendo, é criticado.

Rede fora de controle 

“Não consigo me conectar à internet!”, “Não estou 
recebendo e-mails”, “Por que a rede está tão lenta?”, 
“Não temos sistema!”, “Nosso site não está funcio-

Ser administrador de TI não é uma tarefa fácil. Esse profissional tem um papel crítico numa economia em que, mais e mais, as 
empresas dependem da infraestrutura digital para produzir resultados. Um estudo do IDC divulgado em dezembro de 2020 indica 

que, até 2022, 65% de todo o PIB mundial dependerá de ambientes digitalizados.

para manter a rede saudável e funcionando. Ou, então, 
pode se tratar de uma ferramenta muito complicada 
de implementar e gerenciar, o que implica em outros 
custos. Para selecionar um sistema de monitoramento 
que suporte a inovação digital, é recomendável analisar 
seis pontos:

1. Verificar se a ferramenta atende às neces-
sidades da organização – Para isso, o gestor deve 
informar ao provedor quais são suas necessidades. 
Quais e quantos dispositivos serão monitorados. 
Quais informações são importantes e relevantes. Que 
protocolos serão usados no monitoramento. Quantos 
usuários usarão a plataforma simultaneamente. Quais 
intervalos de tempo serão usados entre as varreduras.

2. Solicitar uma DEMO da solução – É impor-
tante analisar como a ferramenta funciona. Solicitar 
uma DEMO ou participar de uma apresentação da 
plataforma é fundamental para se ter uma ideia da 
facilidade de uso da solução.

3. Realizar uma Prova de Conceito (POC) – 
Esse é o momento mais estratégico desse processo 
de decisão. É durante a prova de conceito que serão 
verificadas, no ambiente da empresa usuária, as 
qualidades e a solidez da solução. É o test drive do 
administrador da rede. A POC deve ser efetuada com 
o acompanhamento de um expert que possa mostrar 
o alcance do software.

4. Verificar a robustez do fabricante – Ao ad-
quirir uma solução de monitoramento, a empresa 
está adquirindo patrimônio. É importante saber que 
o fabricante está sempre aprimorando seu produto, 
tem suporte técnico disponível em nosso idioma e é 
uma empresa sólida.

5. Investigar se a solução não tem custos ocul-
tos – É essencial checar, por exemplo, se é necessário 
adquirir módulos específicos de monitoramento para 
diferentes dispositivos ou medições. Quando a resposta 
é sim, isso pode resultar em um custo maior no futuro, 
causando um aumento do orçamento previamente 
planejado para o ano.

6. Procurar referências – Vale a pena pesquisar 
entre os colegas se alguém já usou ou está usando a 
solução que deseja adquirir. Desta forma, esses pares do 
administrador da rede serão capazes de compartilhar 
experiências positivas ou negativas com a plataforma 
sendo analisada.

O papel do administrador da rede é cada vez mais 
crítico para o avanço da economia digital brasileira. 
Em 2022, quem acertar na escolha da plataforma de 
gerenciamento ganhará uma visão preditiva sobre am-
bientes que vão do IoT ao datacenter, numa expansão 
sem fim e sem fronteiras. 

(*) - É Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Paessler LATAM.

Matéria de capa
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MultidisciplinaridadE

nando”. Essas e outras reclamações fazem parte do 
dia a dia de um administrador que não tem sua rede 
sob controle. 

Uma saída para essa situação é contar com um 
sistema de monitoramento em constante expansão, 
capaz de atuar sobre ambientes disruptivos. Trata-se 
de uma plataforma imprescindível para as empresas 
conquistarem garantias de continuidade operacional, 
especialmente num mundo cada vez mais digitalizado 
e cada vez mais complexo. Existem várias plataformas 
de monitoramento no mercado. 

Como, então, escolher um sistema de monitoramento 
adequado para o desafio de cada organização? - Mui-
tos administradores de rede procuram ferramentas 
pensando em economizar dinheiro para a empresa. A 
economia que eles podem obter na compra pode, no 
entanto, ser a causa de perdas financeiras no futuro. 

Pode ser que o software de monitoramento que esteja 
sendo oferecido não atenda aos requisitos necessários 

a inovação digital 
ExigE uMa visão 
capaz dE atuar do 
iot ao datacEntEr
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Transfer pricing: 
fundamental para a saúde 
financeira das empresas

Ter um controle 
efetivo do negócio é, 
sem dúvida, o maior 
objetivo de toda 
empresa que busca 
sempre minimizar 
perdas e maximizar 
lucros

Contudo, isso só é pos-
sível a partir de um 
planejamento asserti-

vo, levando em consideração 
as questões tributárias e 
fiscais, com base no controle 
e formação dos preços. Nessa 
jornada, ter uma maior visibi-
lidade sobre as informações 
do negócio é fundamental 
para diminuir os possíveis 
efeitos e riscos tributários. 

Todo início de ano, as 
questões tributárias ganham 
evidência, devido ao período 
de declaração do imposto de 
renda. Entretanto, existem 
outros pontos que englobam 
o conjunto fiscal – os quais, 
inclusive, serão julgados pelo 
STF e pelo STJ, em 2022. En-
tre as pautas, está o transfer 
pricing.

O termo, traduzido do 
inglês, significa “preço de 
transferência”, o qual objeti-
va evitar a evasão de divisas 
através na manipulação de 
preços nas operações de 
importação e exportação 
entre empresas consideradas 
vinculadas e/ou localizadas 
em paraísos fiscais de bens, 
serviços e direitos. A globa-
lização tornou esse tema de 
fundamental importância 
não somente frente às regras 
tributárias, mas também na 
conquista de mercado de 
forma competitiva. 

O Brasil se diferencia 
em relação a aplicação das 
regras de preços de trans-
ferência. Uma vez que não 
somos membros da OCDE, 
possuímos uma legislação 
específica, em alguns pontos 
complexa - mas sem dúvida 
ricas em detalhes e informa-
ções valiosas não somente 
para o cálculo dos preços de 
transferência, como também 
para toda alta gestão que fa-
vorece a tomada de decisão.

Dessa forma os preços de 
transferência não devem ser 
tratados como uma simples 
obrigação acessória, mas ter 
seu lugar de destaque como 

uma importante ferramenta 
de gestão. Até porque, mes-
mo existindo uma ampla 
preocupação em estar em dia 
com a legislação tributária, 
a falta de conhecimento da 
importância de ter um con-
trole adequado dos preços 
de transferência, impede que 
as organizações usufruam do 
total potencial desse tema.

A aplicação da atual legis-
lação brasileira de preços de 
transferência é um processo 
complexo, que requer aten-
ção e precisão quanto à qua-
lidade das bases de dados e 
suas respectivas informações 
a serem utilizadas - dado o 
grande volume, ação que 
deve contar com a tecnologia 
como sua aliada. 

Para a apuração de um 
melhor resultado a empresa 
deve optar por uma solução 
digital que ofereça uma 
ferramenta eficiente, sem 
a interferência humana, 
proporcionando mais agili-
dade e melhor visibilidade 
ao andamento da empresa 
e, simultaneamente, fortale-
cendo sua saúde financeira e 
mitigando possíveis riscos.

Em uma constante regu-
lação das taxas e preços das 
importações e exportações 
no país, as empresas não 
devem apenas incorporar em 
suas ações aquilo que já está 
estabelecido. 

É necessário enxergar o 
seu negócio como um ser 
vivo, e estar sempre em busca 
de soluções e alternativas 
que tragam melhorias. Por 
isso, a implementação de 
ferramentas tecnológicas 
de gestão são fundamentais 
para auxiliar nesse pro-
cesso, visando obter mais 
segurança nas bases de 
dados, análises eletrônicas e 
gráficas, de forma que traga 
um maior controle de como 
estão a formação de preços 
e a lucratividade por meio de 
cálculos precisos.

Em tempos tão incertos, 
diante de crises humanitárias 
que causam impactos mun-
diais, estar atento ao “preço 
de transferência” é crucial 
para ajudar a empresa a so-
lucionar possíveis problemas 
do presente e do futuro.

(*) - É Diretor de Transfer pricing 
e LGPD na b2finance, consultoria 

especializada em Business Process 
Outsourcing (BPO).

Mário Bastos (*)

diretrizes do segmento, aumenta a precisão técnica, reforça os meca-
nismos de transparência, adota redações mais adaptadas à realidade do 
mercado e reduz significativamente a assimetria de informações entre 
as partes interessadas no seguro. Em conformidade com as propostas 
de alinhamento às melhores práticas internacionais para fomento e 
desenvolvimento do setor de seguros, a nova norma visa simplificar a 
regulação, aumentar a liberdade contratual e fomentar novos clausula-
dos. Além disso, ajusta dispositivos para atender melhor a demanda dos 
clientes e para assegurar e proteger os seus direitos (www.susep.gov.br).

E - Ciclo de Leitura
O Itaú Social está com inscrições abertas para o Edital Ciclo de Lei-
tura, iniciativa com o propósito de contribuir para a qualificação de 
Organizações da Sociedade Civil, bibliotecas comunitárias e coletivos 
que desenvolvam ações de leitura com crianças, adolescentes e jovens. 
Serão selecionadas 30 organizações, que participarão de encontros 
formativos até o mês de dezembro. As inscrições podem ser realizadas 
até às 18 horas do próximo dia 29, pelo site (itausocial.org.br/editais). 
Cada organização também receberá um acervo de livros de acordo com 
a faixa etária do público atendido. Após a conclusão da formação, serão 
realizadas ações de monitoramento para avaliação.

F - Festa do Pinhão 
No próximo dia 21, a Estância Climática de Cunha, no interior de São 
Paulo, dará início à tradicional Festa do Pinhão. A 20ª edição da cele-
bração, que reúne atrações musicais e gastronômicas, promete animar 
a região até 8 de maio. A abertura do evento será realizada com uma 
exposição especial no Parque Estadual da Serra do Mar. Depois, a cidade 
receberá um show da dupla Joel e Geovan. A partir daí, a programação 
da Festa do Pinhão de Cunha ocorrerá sempre de sexta-feira a domingo. 
Luis Dillah, Ana Paula Moreti, Bruna Volpí e Banda de Pau e Corda são 
algumas das atrações musicais já confirmadas. O evento também con-
tará com uma praça de alimentação, onde será possível experimentar 
receitas diferentes preparadas com pinhão. Mais informações: (www.
pousadacandeias.com.br).

G - Fotos Hilárias de Pets
A edição 2022 do concurso de fotos de pets Animal Friends Comedy Pet 
Photo Awards está com inscrições abertas para amantes dos animais de 
estimação. Para participar basta enviar uma foto ou vídeo divertido do 

A - Jogada Olímpica
O Banco do Brasil acaba de fechar patrocínio ao canoísta Isaquias Queiroz, 
com contrato de exclusividade até 2025. Agora, o BB terá sua marca estam-
pada nos uniformes, barco e remos do atleta, em treinos e campeonatos, 
com foco nos jogos olímpicos de 2024, cujas classificatórias já começam 
agora. A parceria objetiva fomentar a modalidade, em busca de resultados 
nas competições e agregar valor e visibilidade à marca BB, além de fortalecer 
a comunicação nas redes sociais, onde o atleta mantém forte presença. Para 
Isaquias, que hoje quer “incentivar a garotada”, o patrocínio vem como um 
grande apoio para inspirar os jovens a praticar esportes e, quem sabe um 
dia, terem a chance de representar o país mundo afora. “Em 2024, quero 
realizar o sonho de me tornar o maior medalhista do Brasil”. 

B - Estágio na Caixa 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio da 
Caixa Econômica Federal. As oportunidades, localizadas em todo país, 
são direcionadas para os cursos de Direito, Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharia Civil, Elétrica, Agrícola/Agronomia, de Telecomunicações, 
Mecânica, Ambiental, Ensino Médio, Técnico e EJA. O processo seletivo 
também conta com vagas para profissionais com deficiência. Os interes-
sados devem ficar atentos às três fases do processo seletivo: inscrição 
online, prova online - liberada assim que a inscrição for confirmada. Por 
fim, uma entrevista presencial na unidade determinada pela Caixa. A 
classificação final será publicada no dia 19/05. Inscrições gratuitas no 
portal do CIEE (link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/4627/detalhe).

C - Startup de Hospedagem
A Casai, startup latino-americana de hospedagem inteligente, acaba de dar 
início ao Host.ing, um programa de treinamento para jovens estudantes de 
turismo e hotelaria, com o objetivo de investir na nova geração do setor. 
Com a iniciativa, a empresa busca preparar profissionais para uma era da 
hospitalidade baseada em tecnologia e pautada pelos novos hábitos de viagem 
e lazer que emergiram nos últimos anos. Os estudantes selecionados vão 
receber um salário compatível com o mercado de trabalho para estagiários 
e trainees da área, além de um auxílio refeição, vale transporte e seguro de 
vida. Outras informações: (ttps://casai.com/pt?currency=BRL).

D - Seguro Garantia
A Susep aprovou a Circular nº 662/2022, que altera dispositivos rela-
cionados ao seguro garantia. A proposta normativa refina as regras e 

seu ‘melhor amigo’. Haverá um prêmio de £ 1.000 (R$ 6.240,00) para o 
vídeo do pet mais engraçado. E na categoria júnior, os jovens fotógrafos 
(menores de 16 anos) não pagam a inscrição. Criado pelos fotógrafos 
britânicos Paul Joynson-Hicks e Tom Sullan para celebrar o papel 
positivo que os pets têm na vida das pessoas, o concurso faz doações 
para entidades que cuidam de animais carentes. Outras informações e 
inscrições: (https://www.comedypetphoto.com/). 

H - Olimpíada Mirim
Maior olimpíada científica do país, a OBMEP (Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas) pretende identificar talentos ainda 
mais jovens na matemática. A organização está lançando a Olimpíada 
Mirim, primeira competição científica da área voltada para alunos do 2º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental. Escolas públicas municipais, estaduais 
e federais de todo o Brasil podem se inscrever a partir de 2 de maio. O 
objetivo é incentivar o ensino da matemática e transformar a relação 
das crianças com a disciplina nas séries iniciais, introduzindo aspectos 
criativos e lúdicos no processo de aprendizagem. A competição é pro-
movida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo MEC. Inscrições 
e mais informações: (https://www.obmep.org.br/). 

I - Escola de Negócios
A State University of New York anunciou a abertura das inscrições para 
o processo seletivo de bolsas de estudos. A oportunidade é válida para 
os cursos presenciais de curta duração, turmas de 2023 ou 2024. Os 
interessados podem enviar o Application Form até o próximo dia 30. A 
universidade oferece o benefício de 50% de desconto em cursos das áreas 
de Estratégia, Finanças, Gestão de Projetos, Marketing e Sustentabilida-
de, destinados a graduandos e jovens profissionais que desejam ampliar 
seus conhecimentos em uma área específica do mundo dos negócios. Os 
cursos possuem duração de três semanas, são realizados nos meses de 
janeiro ou julho, com aulas ministradas por um experiente corpo docente, 
composto por mestres, doutores e especialistas de mercado. Mais infor-
mações: (https://suny.ibs-americas.com/pt/state-university-of-new-york).

J - Fazendas Solares 
A FazSol Energias Renováveis, joint venture formada pela operação 
brasileira da multinacional japonesa Shizen Energy e a incorporadora 
brasileira Espaço Y, fechou um contrato com a Órigo Energia para a 
construção de 17 fazendas solares em diferentes localidades do Brasil. 
Juntos, os empreendimentos somam 33,4 MWp de capacidade instalada, 
com produção de 65 GWh anual, equivalentes à eletricidade utilizada em 
130.000 casas durante um mês ou a 50.000 toneladas de carbono que 
deixarão de ser emitidas na atmosfera nesse período. A previsão é que 
os projetos sejam concluídos ainda este ano. Os parques solares serão 
construídos no Distrito Federal (4 locais), Minas Gerais (2 em Vazante) 
e Ceará (4 em Mombaça, 4 em Independência, e 3 em Pedra Branca), 
onde estarão localizados os clientes da Órigo Energia e para os quais será 
fornecida a energia produzida. Saiba mais em: (https://fazsol.com.br/).

Dados da Pesquisa 
Mensal do Comércio 
(PMC), divulgados na 

sexta-feira (13), mostram 
que o setor cresceu 1,3% na 
comparação com fevereiro 
de 2021 e 1,7% no acumu-
lado de 12 meses. 

No primeiro bimestre des-
te ano, no entanto, houve 
variação de -0,1% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Na passagem de 
janeiro para fevereiro, seis 
das oito atividades do varejo 
analisadas pelo IBGE tive-
ram avanço: livros, jornais, 
revistas e papelaria (42,8%), 
combustíveis e lubrificantes 
(5,3%), móveis e eletrodo-
mésticos (2,3%), tecidos, 
vestuário e calçados (2,1%), 
outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (1,6%) e hiper, 
supermercados, produtos 

O setor cresceu 1,3% na comparação com fevereiro de 2021 e 
1,7% no acumulado de 12 meses.

Valor da Produção 
Agropecuária

O Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) deverá 
alcançar R$ 1,227 trilhão 
este ano, 2,4% a mais do que 
o R$ 1,199 trilhão registrado 
em 2021. A estimativa foi 
divulgada pela Secretaria de 
Política Agrícola, do Minis-
tério da Agricultura.  

O crescimento do VBP 
deverá ser registrado mesmo 
com a estiagem no Sul do 
país durante os meses de 
plantio, um dos principais 
fatores a impactar o resul-
tado deste ano.

“Esses resultados podem 
ser atribuídos, em geral, aos 
aumentos de produção e aos 
preços”, diz nota da secre-
taria. O valor das lavouras, 
segundo ainda a secretaria, 
cresceu 7,5%, e o da pecu-
ária sofreu uma retração de 
8,5% na relação de um ano 
para outro. Os produtos com 
bom desempenho do VBP 
são o algodão em pluma, 
aumento real de 42,2%; ba-
nana, 17,7%; batata inglesa, 
11,4%; café, 55,7% (conillon 
e arábica); cana-de-açúcar, 
28,4%; feijão, 8,7%; laranja, 
10%; milho, 24,1%; tomate, 
32,6%; e trigo, 4,8% (ABr).

Vendas do varejo crescem 
1,1% de janeiro para fevereiro
O volume de vendas do comércio varejista brasileiro teve alta de 1,1% em fevereiro deste ano, na 
comparação com o mês anterior. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esta é 
a segunda alta consecutiva do indicador, que havia crescido 2,1% em janeiro

materiais de construção, por 
outro lado, tiveram queda de 
0,4%. O varejo ampliado teve 
altas de 0,3% na comparação 
com fevereiro de 2021 e de 
4,8% no acumulado de 12 
meses. No acumulado do 
ano, no entanto, o setor 
recuou 0,6%.

A receita nominal do co-
mércio varejista teve altas 
de 2,3% na comparação com 
janeiro deste ano, de 14,3% 
em relação a fevereiro de 
2021, de 12,6% no acumu-
lado do ano e de 14,7% no 
acumulado de 12 meses. Já 
a receita nominal do varejo 
ampliado cresceu 2,9% em 
relação ao mês anterior, 
14,5% na comparação com 
fevereiro do ano passado, 
13,2% no acumulado do ano 
e 18,8% no acumulado de 12 
meses (ABr).

Fe
rn

an
do

 F
ra

zã
o/

A
B

r

alimentícios, bebidas e fumo 
(1,4%).

Apenas em artigos farma-
cêuticos, médicos, ortopédi-
cos e de perfumaria houve 
queda (-5,6%). Já o setor 
de equipamentos e material 
para escritório informática e 
comunicação ficou estável 

de um mês para o outro. No 
comércio varejista ampliado, 
que também inclui veículos 
e material de construção, o 
volume de vendas subiu 2% 
de janeiro para fevereiro. 

O resultado positivo foi pu-
xado pelos veículos, motos, 
partes e peças (5,2%). Os 

Brasil registrou reciclagem de 98,7% 
de latas de alumínio em 2021

O Brasil reciclou aproximadamente 33 
bilhões de latinhas de alumínio em 2021, 
o que representa 98,7% de reaproveita-
mento do material produzido ao longo do 
ano. Os números foram divulgados pela 
Associação Brasileira do Alumínio (Abal) 
e a Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Latas de Alumínio (Abralatas). As duas 
entidades formam juntas a Recicla Latas, 
organização que atua como gestora do 
termo de compromisso para o aperfeiço-
amento do sistema de logística reversa de 
latas de alumínio para bebidas. 

Esse termo foi firmado pelas associações 
do setor com o Ministério do Meio Ambiente 
em 2020. Nele, as associações garantiram 
a manutenção do índice de reciclagem 
das latinhas no patamar de 95%, em cum-
primento à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. A logística reversa é o processo 
de reinserção do material descartado na 
cadeia produtiva. Segundo as entidades, 
trata-se do maior índice da história da 
reciclagem de latas no país, desde o início 
do mapeamento em 1990, sendo também 
um dos maiores do mundo. 

De um total de 33,4 bilhões de latas ven-
didas, cerca de 33 bilhões foram coletadas 
para o processo de reciclagem. Com isso, 
aproximadamente 1,9 milhão de toneladas 
de gases de efeito estufa deixaram de ser 
emitidos na atmosfera, de acordo com 
cálculos das associações empresariais. As 

É o maior índice da história da reciclagem de 
latas no país, desde o início do mapeamento em 
1990, sendo também um dos maiores do mundo.
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taxas de reciclagem de alumínio no Brasil 
são consideradas exemplares, especial-
mente nos últimos anos, com índices que 
superam os 96% de latinhas reaproveita-
das, após cumprirem seu ciclo de produção, 
consumo e descarte.

Esse ciclo de vida costuma ser curto, 
aproximadamente 60 dias separam a fa-
bricação de uma nova latinha de alumínio 
e seu retorno, como matéria prima, para a 
indústria. “Há mais de dez anos, o índice de 
reciclagem de latas de alumínio se encontra 
em patamares superiores a 96%. O Brasil 
é benchmark (referência) no setor para 
o mundo, graças aos esforços conjuntos 
de toda a cadeia de suprimento e dos in-
vestimentos da indústria do alumínio na 
modernização do setor e na ampliação dos 
centros de coleta e reciclagem”, destaca 
Janaina Donas, presidente da Abal. (ABr) 
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OpiniãO
O papel do Brasil na nova 
ordem mundial do Comex

Segundo dados da 
OMC, o país tem tudo 
para deixar de ser um 
nanico e recuperar 
parte do protagonismo 
na economia 
internacional.

Apesar do conflito en-
tre Rússia e Ucrânia 
e do aumento subs-

tancial de fretes vivido no 
ano passado, que acabou se 
estabilizando em patamares 
mais altos no primeiro tri-
mestre, o Comex brasileiro 
pode viver um bom momen-
to em 2022. Não se trata de 
otimismo exacerbado, mas 
de indícios de que as expor-
tações devem crescer, com 
grandes chances do Brasil 
figurar entre as potências 
no comércio exterior global. 

O país tem tudo para 
deixar de ser um nanico e 
recuperar parte do prota-
gonismo na economia in-
ternacional se solucionar as 
amarras que impedem o au-
mento da competitividade 
nacional nos negócios, espe-
cialmente com os vizinhos 
da América Latina e Caribe. 
Com o conflito atual na Eu-
ropa, a maior dependência 
de produtos básicos como 
combustíveis, minérios e 
alimentos podem dar ao 
Brasil um papel importante 
para tentar resolver desafios 
mundiais, ampliando suas 
exportações. 

Atualmente, o país é 
responsável por 1,2% de 
participação das exporta-
ções mundiais, ocupando 
a 27ª posição global. Mas o 
crescimento dessa partici-
pação é visto como inevi-
tável para Claver-Carone, 
presidente do BID, para 
quem o Brasil tem potencial 
para exportar aos Estados 
Unidos 50% do que a China 
vende atualmente, o que 
representaria um ingresso 
de R$ 50 bilhões por ano. 
Mas para isso se concretizar, 
é fundamental que toda a 
cadeia logística nacional 
esteja preparada e atenta 
à profissionalização do 
mindset para o comércio 
internacional, reforçando 
massivamente investimen-
tos em infraestrutura logís-
tica e portuária. 

Temos uma oportunidade 
única nas mãos, talvez a 
maior que já apareceu para 
nossa geração. Os gargalos 
no setor de transporte marí-
timo desde a pandemia, que 
produziu escassez de con-
têineres, agravada desde o 
começo do conflito no Leste 
Europeu, fizeram disparar 
os fretes marítimos desde 
2021. No caso de um navio 
saindo do Brasil com destino 
aos países das Américas, o 
frete saltou de US$ 1,5 mil 

para US$ 9 mil por contêiner 
transportado entre o Brasil 
e as Américas, enquanto o 
frete rodoviário no porto de 
Itaguaí avançou de R$ 1,2 
mil para R$ 1,5 mil. 

No ano passado, a Asia 
Shipping, por exemplo, 
bateu seu próprio recorde, 
movimentando 422 mil 
TEUs, consolidando a 33ª no 
ranking global de movimen-
tação de cargas marítimas, 
única operadora brasileira 
listada entre as 50 maiores 
do mundo. Embora o país 
tenha registrado em 2021 
um superávit de US$ 61 
bilhões, com recorde nas 
exportações, que chegaram 
a US$ 280 bilhões, a parti-
cipação no comércio global 
está aquém do potencial do 
Comex brasileiro, mas com 
grandes chances de superar 
as dificuldades. 

Segundo Larry Fink, CEO 
da BlackRock, fundo que 
administra mais US$ 10 tri-
lhões globalmente, o Brasil e 
a América Latina podem se 
beneficiar do que chama de 
“nova ordem mundial”. Se 
Brasil, México e Colômbia se 
concentrarem e se abrirem 
para novos negócios, haverá 
mais empresas próximas ao 
nearshoring ou onshoring, 
modelo bastante utilizado 
na terceirização de serviços 
de tecnologia. 

A principal vantagem 
seria contar com fábricas 
regionalizadas para aten-
der uma demanda local, 
evitando rupturas na cadeia 
logística, como ocorreu com 
a China durante a pandemia 
e, mais recentemente, com 
a política de tolerância zero 
em relação aos casos de 
Covid, que levou ao fecha-
mento de alguns portos e 
cidades. 

A principal vantagem do 
nearshoring é descentrali-
zar a dependência de um 
único país, especialmente 
em cenários de incerteza. 
Porém é um processo que 
deve ocorrer gradualmen-
te, pois os “desbravadores” 
terão que solucionar pro-
blemas políticos e de infra-
estrutura regionais, além 
de promover investimentos 
consideráveis em tecnologia 
e formação de mão de obra 
especializada para desen-
volver uma nova cultura de 
comércio exterior. 

Os desafios são grandes, 
mas as oportunidades de fi-
gurar entre os protagonistas 
da nova ordem mundial são 
maiores e plausíveis na visão 
de entidades internacionais, 
pelo menos no médio e lon-
go prazos. 

(*) - É diretor comercial da Asia 
Shipping, maior integradora logística 
da América Latina e a única da região 

no Ranking dos 50 maiores agentes 
de carga do mundo.

Rafael Dantas (*)

Uber e Lyft elevam preços de 
forma absurda após atentado
Na manhã de terça-feira passada, um indivíduo abriu fogo dentro de um vagão do metrô em Nova 
York, ferindo diversas pessoas, algumas gravemente. 

Andrija Nikolic_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Era hora do rush, os serviços 
do metrô foram paralisados, e 
pessoas buscaram alternativas: 

os serviços do Uber e de seu concor-
rente, Lyft.

Como era de se esperar, com o au-
mento da procura os algoritmos dessas 
empresas, que calculam tarifas em 
função da demanda, elevaram os preços 
abruptamente; ao que consta, corridas 
bastante curtas passaram a custar 70 
dólares ou mais.

A manipulação de preços durante 
um evento trágico obviamente não é o 
tipo de atenção que qualquer empresa 
gostaria de receber, mas é um perigo 
inerente aos sistemas automatizados 
que são incapazes de entender o con-
texto em que ocorre um aumento na 
demanda. 

Mas isso já aconteceu várias vezes: 
em 2016, depois que uma bomba explo-
diu em Nova York ferindo dezenas de 
pessoas; em Sydney, Austrália, quando 

pessoas foram feitas reféns por 16 horas 
em 2014; em Londres, depois que um 
veículo atropelou deliberadamente um 
grupo de pedestres em 2017; e em 2020, 
depois que oito pessoas foram baleadas 
no centro de Seattle.

Uber e Lyft comentaram o assunto 
de forma protocolar, solidarizando-
-se com as vítimas e prometendo 

estudar o reembolso de pagamentos 
feitos a maior. 

Este é mais um alerta acerca dos pe-
rigos decorrentes do uso de algoritmos 
que não são dotados de sólidas medidas 
de segurança

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor  

do Fórum Brasileiro de IoT

LUZ Soluções Financeiras abre 17 vagas de 
trabalho

@A LUZ Soluções Financeiras, referência no desenvolvimento de 
soluções inovadoras para gerenciamento de riscos e investimentos, 

está com 17 vagas abertas. Com o modelo de trabalho remoto, a empresa 
busca profissionais de qualquer localidade do país. Em São Paulo ou 
em São Carlos, cidades nas quais a empresa possui escritório fisico, 
os profissionais podem optar pelo modelo híbrido, ou seja, o trabalho 
pode ser executado de forma remota ou presencial, de acordo com a 
necessidade do gestor e do projeto. 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

objetivo é qualificar o grupo selecionado com conhecimentos práti-
cos e as habilidades necessárias para conquistar oportunidades de 
trabalho no ramo da Engenharia de Sistemas e Vendas na indústria 
de segurança de TI. As inscrições para o CPTIS vão até o dia 17 de 
abril. Para participar, os candidatos precisam enviar uma carta de 
apresentação (PDF – até 500 palavras) contando um pouco sobre 
sua formação ou experiência em TI e explicando porque têm perfil 
para participar do programa. Segue o endereço para envio do e-mail 
cpits_brazil@trendmicro.com.

Treinamento que abre o mercado de 
cibersegurança para jovens talentos

@Estão abertas as inscrições para a quinta edição do CPTIS - 
Programa de Certificação em Segurança de TI realizado pela 

Trend Micro, líder mundial em soluções de cibersegurança. Após 
ser realizado de forma online por dois anos, devido à pandemia da 
Covid-19, o treinamento retorna ao formato presencial. O CPTIS é 
voltado para jovens com até 27 anos, recém-formados em Ciência da 
Computação, ou que já tenham experiência na área de tecnologia. O 

O futuro da nuvem é híbrido e por 
que as empresas deveriam adotá-la?
Muito se ouviu sobre a nuvem nos últi-

mos tempos, sobre preferir uma pública, 
uma privada ou uma híbrida. O que é uma 
nuvem híbrida senão a combinação de um 
ou mais ambientes de nuvens públicas e 
privadas, permitindo maior controle e 
agilidade destas? 

Mas, qual modelo de nuvem híbrida 
funciona para sua empresa? A determi-
nação de como desenhar uma nuvem 
híbrida depende de como sua empresa 
utiliza a computação e as comunicações. À 
medida que a tecnologia muda, colocar 
estas novas soluções em funcionamento 
permite às empresas transformar a ma-
neira como operam hoje e dar um novo 
impulso a seus processos. 

Segundo o mais recente estudo da IDC, 
FutureScape: Indústria de TI mundial 
2022, Previsões – Implicações na Améri-
ca Latina para 2023, 80% das empresas 
usarão serviços ligados à nuvem. 

 
Uma infraestrutura na nuvem permite 

que as empresas sejam adaptáveis, es-
caláveis e resilientes, as aproxima das 
tecnologias digitais mais recentes e faci-
lita a inovação necessária para atingir os 
objetivos das linhas de negócios. 

Um exemplo de nuvem híbrida é o de 
uma nuvem privada (em seu próprio 
centro de dados ou com um parceiro de 
hosting) contendo os dados críticos, e o 
restante da informação como parte de 
uma nuvem pública.  

É por isto que as nuvens híbridas per-
mitem às empresas implementar cargas 
de trabalho em ambientes de TI privados 
ou em nuvens públicas e movimentar-se 
entre eles conforme as necessidades de 
computação e os custos forem mudando. 

Um relatório da Gartner prevê que a 
indústria de nuvem crescerá imensa-
mente nos próximos anos e finalmente 
representará mais de 45% de todo o gasto 

velocidade na geração de informações para 
tomada de decisão.

 
Investimentos de TI reduzidos. Uma 

nuvem híbrida envolve uma combinação 
de investimentos em infraestrutura, com 
o pagamento pelo uso dos recursos da nu-
vem pública. É por isto que a arquitetura 
de uma infraestrutura híbrida fornece o 
melhor dos dois mundos. Além disto, a 
administração centralizada permite uma 
produtividade melhor.

 
Espaço de armazenamento. Os depó-

sitos de dados são um dos componentes 
mais diversos, dinâmicos e sensíveis à 
localização geográfica da infraestrutura de 
TI e por isto é imprescindível contar com a 
ampla gama de soluções que o modelo de 
nuvem híbrida oferece para poder imple-
mentar uma solução de gestão de dados 
eficiente e alinhada às regras que os regem.

 
Escalabilidade e flexibilidade. A 

ideia de uma nuvem híbrida é que as 
cargas de trabalho estáticas sejam execu-
tadas dentro da infraestrutura corporativa 
(nuvem privada), enquanto as cargas de 
trabalho mais flexíveis possam ser envia-
das a uma nuvem pública.

 
Por último, possuir serviços mais 

rápidos. A nuvem lhe ajuda a adaptar-
-se às necessidades de computação sob 
demanda. Não é necessário adquirir hard-
ware adicional e contratar uma equipe 
para administrá-lo.

 
Implementar a nuvem híbrida será um 

passo fundamental para expandir as capa-
cidades das empresas, aumentar a agilida-
de de TI com conexões sem complicações 
e seguras aos provedores de nuvem mais 
importantes, e para uma gestão flexível das 
nuvens públicas, das nuvens privadas e de 
TI, além de enfrentar os desafios impostos 
pela 4ª Revolução Industrial.

(Fonte: Gabriel del Campo – Vice-Presidente 
Regional de Serviços de Data Center, Cloud & 

Segurança Lumen, LATAM).

corporativo em TI até 2026. As tendên-
cias (ubiquidade da nuvem, ecossistemas 
regionais de nuvem, sustentabilidade e 
infraestrutura automatizada CIPS) estão 
impulsionando este aumento massivo na 
quantidade de dinheiro gasto na nuvem 
pública. De fato, a consultoria prevê que 
a receita global ligada à nuvem atingiria 
474.000 milhões de dólares em 2022.

 
Como cada empresa é diferente, não há 

forma correta ou incorreta de adotar esta 
tecnologia. Em geral, TI precisa de uma 
boa quantidade de capital e a empresa 
desejará obter um bom retorno de seu in-
vestimento. Uma implementação de nuvem 
híbrida trata-se de eficiência; compartilho 
aqui mais detalhes sobre os benefícios de 
adotá-la: 

Baixa Latência. Edge Computing pro-
mete revolucionar a latência, com respostas 
quase em tempo real. Será muito útil poder 
processar perto de onde ocorrem transa-
ções, por exemplo, para a Internet das Coisas 
(IoT), já que os dados não viajarão longas 
distâncias até um Data Center, uma vez que 
o processamento de grandes volumes de 
informações é feito o mais próximo possível 
do usuário ou da fonte no campo que os 
produziu. O resultado final disso é: maior 
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CELLERA FARMACÊUTICA S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74

Relatório da Administração
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Cellera Farmacêutica S.A. (“Cellera” ou “Companhia”) submete à apreciação de seus 
acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, individuais e consolidadas, acompanhadas do relatório dos auditores 
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Mensagem da Diretoria: Em 2021, a Companhia empreendeu esforços de modo a consolidar suas marcas, obtendo resultados positivos no crescimento das 
prescrições médicas, na horizontalização da receita, e em sua capilaridade. Estas conquistas se deram através de ações de parceria e de relacionamento com 
os nossos steakholders. A continuidade da pandemia ao longo de todo o ano de 2021 exigiu diversas ações visando a implementação de protocolos de saúde 
para as equipes de produção, pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade e logística, de forma a permitir nossos colaboradores que pudessem exercer 
as suas atividades sem riscos à saúde. Diversas ações educacionais foram também promovidas visando fortalecer os protocolos de segurança, não só dentro 
da Companhia, mas também nos momentos de lazer e descanso junto aos seus familiares. Mesmo com os desafios trazidos pela manutenção do estado de 
pandemia do Covid-19, a Cellera alcançou excelentes resultados financeiros e de performance de vendas de seus principais produtos, galgando importantes 
posições no segmento de produtos de prescrição. A Cellera também alienou 2 de suas marcas de cosméticos - Caladryl e Banho a Banho; de modo a focar a 
sua atuação nos medicamentos de prescrição. A Companhia incrementou seus investimentos em transformação digital, com destaque para a constituição de 
uma equipe exclusiva com foco em trade marketing digital para alavancar a exposição de seus produtos junto à classe médica e ao público consumidor, como 
também expandiu suas parcerias e alianças com as principais empresas de prescrição eletrônica e difusão de conteúdo médico do país. Ainda em 2021, a 
Cellera reestruturou o seu Conselho de Administração, com a eleição de um segundo Conselheiro Independente, sendo este último eleito para a posição de 
Presidente do Conselho de Administração. Também neste ano, fortaleceu o funcionamento dos 3 Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, 
a saber - o Comitê de Auditoria, Finanças e Compliance, o Comitê de Estratégia e Inovação e o Comitê de Gente, Governança e Nomeação além de implantar 
a área de Auditoria Interna, com subordinação ao Comitê de Auditoria, Finanças e Compliance, buscando reforçar as melhores práticas de Governança Cor-
porativa no ambiente da Companhia. Tais ações contribuem com o objetivo da Cellera de tornar-se uma plataforma de negócios para a indústria farmacêutica, 
com atuação ágil e inovadora, visando estar entre as maiores empresas farmacêuticas no Brasil, com rentabilidade, sustentabilidade e inovação, comprometida 
com os seus consumidores e com as questões éticas e socioambientais. Principais Indicadores: Em 2021, a Cellera produziu 31,8 milhões de unidades em 
sua unidade fabril em Indaiatuba - SP, e comercializou 43,4 milhões de unidades - um aumento de 13,0% em relação a 2020, e alcançou uma Receita Líquida 
consolidada de R$374,9 milhões, com um aumento de 13,6% em relação ao ano anterior. O Lucro Bruto consolidado cresceu 28,8% em 2021, alcançando os 
R$100,9 milhões, com margem de 26,9% da Receita Líquida, ou 3,2 pontos percentuais superior ao resultado obtido em 2020. Este crescimento da Margem 
Bruta deu-se principalmente pelo crescimento dos principais produtos de prescrição da Cellera - Pamelor e Benerva, e dos produtos distribuídos - Concerta, 
Imosec, Motilium e Culturelle.

(R$ em milhões)  2020 % RL 2021 % RL  %
Receita Bruta, ex. Devoluções e Descontos Incondicionais  367,5 111,4% 411,7 109,8% 12,0%
Receita Líquida  329,9 100,0% 374,9 100,0% 13,6%
Lucro Bruto  78,3 23,7% 100,9 26,9% 28,8%
A distribuição dos produtos Janssen, iniciada em dezembro de 2019, correspondeu a vendas da ordem de R$178,0MM em 2021, permitindo à Cellera galgar 
importantes posições no ranking das principais indústrias farmacêuticas no Brasil - 27ª posição em unidades, 38ª posição em vendas líquidas e 23ª posição 
em prescrições - considerando a demanda do Mercado Farmacêutico no canal Farmácias, segundo os dados das auditorias de mercado. Em 2021, foram in-
vestidos aproximadamente R$4,1 milhões em atualizações tecnológicas em máquinas, equipamentos e sistemas de utilidades da unidade fabril de Indaiatuba. 
No centro de distribuição de Varginha-MG foram investidos R$1,1 milhão para ampliar a capacidade de armazenamento de produtos acabados. O EBITDA¹ da 
Cellera alcançou R$20,1 milhões, cerca de 8,3 vezes superior ao do ano de 2020, mesmo com a desvalorização do Real frente ao Dólar, e do elevado aumento 
dos preços de material de embalagem e insumos produzidos no Brasil. Este crescimento do EBITDA observado em 2021 foi resultado da combinação de um 
maior Lucro Bruto, da alienação de marcas de produto “non core” e da racionalização das despesas de marketing e com pessoal. ¹ Segundo a Instrução CVM 
nº 527, de 04 de Outubro de 2012.
(R$ em milhões)  2020 % RL 2021 % RL  %
Prejuízo líquido do exercício  (18,3) -5,5% (17,6) -4,7% -3,6%
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social  (7,3) -2,2% 4,2 1,1% -157,4%
(+) Resultado Financeiro  7,0 2,1% 15,0 4,0% 113,9%
(+) Depreciações/Amortizações  21,0 6,4% 18,5 4,9% -11,7%
EBITDA  2,4 0,7% 20,1 5,4% 733,9%
Gestão de Pessoas: A Cellera encerrou o ano de 2021 com 444 colaboradores, cerca de 9,4% a mais que ao final de 2020. Destes colaboradores, destacamos 
a diversidade observada, onde 50,3% são do sexo feminino, 22% declaram-se negros ou pardos, com uma idade média de 37 anos e um tempo médio na 
Companhia de 4,5 anos. Entre os colaboradores promovidos no ano de 2021, 54% foram do sexo feminino. Eventos Relevantes: Dentro de sua estratégia de 
crescimento acelerado, em medicamentos de prescrição, a Cellera vem atuando ativamente na busca de novas oportunidades de negócios, visando ampliar 
o seu portfólio, seja através da aquisição de produtos ou parcerias com outras indústrias farmacêuticas, assim como também acelerar as suas atividades 
de pesquisa e desenvolvimento. Ao final de 2021, os acionistas da Cellera realizaram um aporte de capital na Companhia no valor de R$30,2 milhões, parte 
integralizada em 2022, de forma a reforçar a sua estrutura de capital.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

  No-    Controladora    Consolidado
Ativo  tas 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  9 4.328 9.598 4.876 12.299
Instr. financeiros derivativos  28 108 - 108 -
Contas a receber de clientes  10 46.827 71.084 95.464 71.332
Estoques  11 38.163 50.243 56.059 69.375
Impostos a recuperar  12 9.252 142 9.497 230
IR e contrib. social a recuperar  22 639 593 639 741
Adiantamento a fornecedores   8.849 10.948 7.055 14.369
Outros ativos  13 11.495 4.365 2.216 4.365
Total do ativo circulante   119.661 146.972 175.914 172.710
Não circulante
Impostos a recuperar  12 17.910 25.178 53.331 27.198
Ativo fiscal diferido  22 21.565 27.692 28.071 32.269
Outros ativos  13 7.316 4.263 7.323 4.263
Mútuo a receber - partes relac.  14.f 27.435 12.657 - -
Total do realiz. a longo prazo   74.226 69.790 88.725 63.730
Investimentos  15 6.251 11.998 - -
Imobilizado  16 69.388 67.712 69.441 67.712
Intangível  17 72.520 83.814 86.574 98.337
   148.159 163.524 156.015 166.049
Total do ativo não circulante   222.385 233.314 244.741 229.779
Total do ativo   342.046 380.286 420.655 402.490

  No-    Controladora    Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  tas 2021 2020 2021 2020
Circulante
Fornecedores  18 34.611 83.978 109.838 103.831
Empréstimos e financiamentos  19 43.251 20.662 43.251 20.662
Passivo de arrendamento  21.b 2.827 2.376 2.827 2.376
Impostos e contrib. a recolher   2.143 70 2.624 200
Salários, enc. e férias a pagar  20 7.099 7.091 9.136 7.092
Adiantamento de clientes   1.927 5.846 1.927 5.846
Provisões diversas   1.961 2.096 2.339 2.119
Instr. financeiros derivativos  29 10 - 10 -
Outras obrigações   - - 487 2.199
Total do passivo circulante   93.829 122.119 172.439 144.324
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  19 55.486 52.210 55.486 52.210
Passivo de arrendamento  21.b 6.255 7.546 6.255 7.546
Provisão para contingências  22 11 24 11 24
Outras obrigações   52 51 52 51
Total do passivo não circulante   61.804 59.831 61.804 59.831
Total do passivo   155.633 181.950 234.243 204.155
Patrimônio líquido
Capital social  24 419.423 416.736 419.423 416.736
Reserva de capital  24 8.389 5.373 8.389 5.373
Prejuízos acumulados  24 (241.400) (223.772) (241.400) (223.772)
Total do patrimônio líquido   186.413 198.337 186.413 198.337
Total do passivo e patr.líquido   342.046 380.286 420.655 402.490

Demonstrações de Resultados Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

  No-    Controladora    Consolidado
  tas 2021 2020 2021 2020
Receita  24 201.682 328.599 374.924 329.920
Custo dos produtos vendidos  25 (140.382) (252.018) (274.057) (251.605)
Lucro bruto   61.300 76.581 100.867 78.315
Despesas com vendas  25 (52.539) (60.058) (79.638) (62.785)
Desp. administrativas e gerais  25 (12.589) (42.343) (34.624) (40.793)
Perda p/redução ao valor recuperável
 do contas a receber  10 (25) (122) (19) (129)
Outras receitas (desp.) líquidas  25 10.808 3.640 14.968 6.796
Resultado antes das receitas (desp.)
 financ. líquidas e impostos   6.955 (22.302) 1.554 (18.596)
Receitas financeiras  26 1.578 749 861 2.034
Despesas financeiras  26 (14.753) (7.303) (15.843) (9.039)
(Desp.) financeiras líquidas  26 (13.175) (6.554) (14.982) (7.005)
Equivalência patrimonial  15 (5.280) 7.652 - -
Result.antes dos impostos   (11.500) (21.204) (13.429) (25.601)
IR e contribuição social  23 (6.127) 2.917 (4.198) 7.312
Prejuízo dos exercícios   (17.627) (18.287) (17.627) (18.287)

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.

Demonstrações de Resultados Abrangentes Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

    Controladora    Consolidado
  2021 2020 2021 2020
(Prejuízo) líquido dos exercícios  (17.627) (18.287) (17.627) (18.287)
Outros resultados abrangentes  - - - -
Total do result.abrang. exercícios  (17.627) (18.287) (17.627) (18.287)

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

   Atribuível aos acionistas da Controladora
   Capital Res.de Prej.
  Notas social capital acum. Total
Em 1º de janeiro de 2020   416.736 3.812 (205.484) 215.064
Reserva constituída  24.b - 1.561 - 1.561
Resultado do exercício   - - (18.287) (18.287)
Em 31 de dezembro de 2020   416.736 5.373 (223.771) 198.337
Aumento do capital social  24.a 30.188 - - 30.188
Capital a integralizar  24.a (27.500) - - (27.500)
Reserva constituída  24.b - 3.016 - 3.016
Resultado do exercício   - - (17.627) (17.627)
Em 31 de dezembro de 2021   419.423 8.389 (241.400) 186.413

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

  No-    Controladora    Consolidado
  tas 2021 2020 2021 2020
Fluxos de caixa das ativ. operac.
Resultado do exercício   (17.627) (18.287) (17.627) (18.287)
Ajustes de
Resultado de controladas reconhecido
 por equivalência patrimonial  15 5.280 (7.652) - -
Perda p/redução ao valor recu-
 perável do contas a receber  10 25 122 19 129
Provisão de perda dos estoques  11 (1.363) 749 (428) 809
Depreciação e amortização  26 18.532 21.149 18.539 20.841
Resultado na baixa do ativo
 imobilizado e intangível  16 e 17 1.513 701 1.513 1.169
Provisão para contingências  22 (13) 24 (13) 24
Juros de empréstimos
 concedidos a controladas  14.f (737) (285) - -
Juros passivos s/empréstimos,
 financ. e arrendamentos  19 e 21 8.928 4.650 8.928 4.650
Juros passivos s/fornecedores   1.998 - 2.874
IR e contribuição social  22 6.127 (2.917) 4.198 (7.312)
   22.663 (1.746) 18.004 2.023
Var. contas do ativo e passivo
Contas a receber   24.232 (29.407) (24.151) (29.538)
Estoques   13.443 (4.164) 13.744 (20.928)
Adiantamentos a fornecedores   2.099 (9.267) 7.314 (9.691)
IR e contrib. social a recuperar   (46) (73) 102 (208)
Impostos a recuperar   (1.842) (19.586) (35.400) (21.176)
Demais ativos   (7.275) (513) 1.997 (513)
Fornecedores   (49.732) 44.361 3.927 59.502
Salários, enc. e férias a pagar   8 2.893 2.044 2.892
Impostos e contrib. a recolher   2.073 (643) 2.424 (505)
Adiantamento de clientes   (3.919) 4.793 (3.919) 4.793
Demais passivos   (124) (688) 231 (1.917)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades operacionais   1.580 (14.040) (13.684) (15.266)
Fluxos de caixa das atividades
 de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado  16 (7.588) (2.563) (7.642) (2.563)
Aquisição de ativo intangível  17 (285) (601) (285) (601)
Emprést. conced. a controladas  14.f (14.041) (16.050) - -
Empréstimos liquidados pela
 controlada - principal e juros  14.f - 12.139 - -
Caixa líquido usado nas
 atividades de investimentos   (21.914) (7.075) (7.927) (3.164)
Fluxos de caixa das atividades
 de financiamentos
Captação de emprést. e financ.  19 44.360 54.107 44.360 54.107
Pagamento de arrendamentos
 (principal e juros)  21.b (3.323) (2.091) (3.323) (2.091)
Pagamento de empréstimos e
 financiamentos (principal)  19 (18.495) (28.548) (18.495) (28.548)
Juros pagos de empréstimos
 e financiamentos  19 (8.144) (3.916) (8.144) (3.916)
Juros pagos à fornecedores   (2.022) - (2.898) -
Aumento de capital pelos sócios  24.a 2.688 - 2.688 -
Caixa líquido proveniente das
 atividades de financiamento   15.064 19.553 14.188 19.553
Aumento/(redução) de caixa e
 equivalentes de caixa   (5.270) (1.563) (7.423) 1.123
Caixa e equivalentes de caixa
 no início dos exercícios   9.598 11.161 12.299 11.176
Caixa e equivalentes de caixa
 no final dos exercícios   4.328 9.598 4.876 12.299

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Cellera Farmacêutica S.A. (“Companhia” ou “Cel-
lera”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Alameda 
Capovilla, nº 129, Bairro Recreio Campestre, na Cidade de Indaiatuba, Estado 
de São Paulo, Brasil, e com filiais na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, e na Cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais. As demonstrações 
financeiras da Cellera abrangem a Companhia e sua subsidiária (conjunta-
mente referidas como “Grupo”). O Grupo está envolvido na fabricação e co-
mercialização de produtos farmacêuticos e afins; fabricação e comercialização 
de produtos químicos; fabricação e comercialização de produtos de higiene, 
perfumes, cosméticos e toucador; fabricação e comercialização de produtos 
alimentícios; fabricação e comercialização de produtos para saúde e a impor-
tação dos produtos ora mencionados. O Grupo reconheceu um prejuízo de 
R$ 17.627 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (prejuízo de 
R$ 18.287 em 2020) e, nessa data, possuía um prejuízo acumulado de R$ 
241.400 (R$ 223.772 em 2020) e um fluxo de caixa operacional consolidado 
negativo de R$ 13.684 no consolidado (R$ 15.266 em 2020). Em 31 de de-
zembro de 2021, o ativo circulante excedia o passivo circulante. Em 2021, o 
Grupo apresentou um incremento na sua receita líquida de vendas consolida-
da. A Administração acredita que o pagamento das suas obrigações ocorrerá 
conforme planejado e está confiante no retorno dos investimentos realizados 
nos últimos anos e que os montantes a serem recebidos serão suficientes 
para atender as obrigações de pagamento nessa data. Para proteção da li-
quidez, o Grupo revisou a política de prazos de pagamento à fornecedores 
e renegociou parcelas de empréstimos e financiamentos e captou novos em-
préstimos e financiamentos ao longo do exercício no montante total de R$ 
44.360 (nota 19), e ainda possui linhas de crédito pré-aprovadas em caso 
de necessidades de novas captações. Adicionalmente, em janeiro de 2022, o 
Grupo recebeu a integralização de capital no valor de R$ 30.188. A Adminis-
tração tem uma expectativa razoável de que o Grupo terá recursos suficientes 
para continuar operando no futuro previsível e, portanto, com base no seu 
julgamento, concluiu que não existe incerteza de continuidade operacional. 2. 
Relação das entidades controladas: Segue abaixo a lista das controladas.
     Participação acionária %
  País 2021 2020
Cellera Consumo  Brasil 100 100
A Companhia controla a subsidiária Cellera Consumo Ltda. (“Cellera Consu-
mo”), adquirida em 18 de julho de 2017, localizada na Cidade de Itapevi, Esta-
do de São Paulo, dedicando-se às atividades de comercialização e distribui-
ção de determinados produtos farmacêuticos, de higiene, cosméticos e outros. 
Em 2021, o contrato de distribuição existente em 2020 na controladora foi 
transferido para controlada Cellera Consumo, fazendo com que parte da recei-
ta da controladora seja transferida para sua controlada. 3. Base de prepara-
ção: Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC): As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão 
destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 08 de 
abril de 2022. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àque-
las utilizadas pela Administração na sua gestão. 4. Moeda funcional e moeda 
de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em 
Reais, que é a moeda funcional do Grupo. Todos os saldos foram arredonda-
dos para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 5. 
Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações 
financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a 
aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas es-
timativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As re-
visões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Incertezas 
sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas relacio-
nadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2021 que possuem 
um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis 
de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas 
explicativas: • Nota explicativa nº 10 - Mensuração de perda de crédito espe-
rada para contas a receber: principais premissas na determinação da provisão 
de perda do valor recuperável; • Nota explicativa nº 11 - Reconhecimento e 
mensuração da provisão de perda dos estoques: principais premissas na de-
terminação da provisão; • Nota explicativa nº 17 - Teste de redução ao valor 
recuperável do ágio: principais premissas em relação aos valores recuperá-
veis; • Notas explicativa nº 22 - reconhecimento e mensuração de provisão 
para processos judiciais: principais premissas sobre a probabilidade e magni-
tude das saídas de recursos; e • Nota explicativa nº 23 - Reconhecimento de 
ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual 
diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados. b. 
Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis 
requer a mensuração de valor justo para ativos e passivos financeiros e não 
financeiros. O Grupo estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à 
mensuração de valor justo. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a 
responsabilidade geral de revisar todas as mensurações significativas de valor 
justo, incluindo os valores justos de Nível 3, com reporte direto ao diretor finan-
ceiro. A equipe de avaliação revisa regularmente dados não observáveis signi-
ficativos e ajustes de avaliação. Se informação de terceiros, tais como cota-
ções de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar valor 
justo, a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para 
suportar a conclusão de que tais avaliações atendem aos requisitos das nor-
mas CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações 
devem ser classificadas. Questões significativas de avaliação são reportadas 
para o Comitê de Auditoria, Finanças e Compliance do Grupo. Ao mensurar o 
valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo usa dados observáveis de 
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em dife-
rentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas 
nas técnicas de avaliação da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os 
preços cotados incluídos no Nível 1, para o ativo ou passivo, diretamente (pre-
ços) ou indiretamente (derivado de preço). • Nível 3: inputs, para o ativo ou 
passivo, que não baseados em dados observáveis de mercado (não observá-
veis). O Grupo reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor 
justo no final do exercício das demonstrações financeiras em que ocorreram 
as mudanças. Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na men-
suração dos valores justos estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • 
Nota Explicativa nº 29 - Instrumentos financeiros. 6. Base de mensuração: 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, 
com exceção dos itens mensurados a valor justo. 7. Principais políticas con-
tábeis: O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações finan-
ceiras. a. Base de consolidação: Combinações de negócios: Combinações 
de negócios são registradas utilizando o método de aquisição quando o con-
trole é transferido para o Grupo. A contraprestação transferida é geralmente 
mensurada ao valor justo, assim como os ativos líquidos identificáveis adquiri-
dos. Qualquer ágio que surja na transação é testado anualmente para avalia-
ção de perda por redução ao valor recuperável. Ganhos em uma compra van-
tajosa são reconhecidos imediatamente no resultado. Os custos da transação 
são registrados no resultado conforme incorridos, exceto os custos relaciona-
dos à emissão de instrumentos de dívida ou patrimônio. A contraprestação 
transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações preexis-
tentes. Esses montantes são geralmente reconhecidos no resultado do exercí-
cio. Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu va-
lor justo na data de aquisição. Se a contraprestação contingente é classificada 
como instrumento patrimonial, então ela não é remensurada, e a liquidação é 
registrada dentro do patrimônio líquido. As demais contraprestações contin-
gentes são remensuradas ao valor justo em cada data de relatório e as altera-
ções subsequentes ao valor justo são registradas no resultado do exercício. 
Controlada: O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem 
direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a enti-
dade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre 
a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o Grupo ob-
tiver o controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstra-
ções financeiras individuais da Controladora, as informações financeiras de 
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimo-
nial. Perda de controle: Quando a entidade perde o controle sobre uma con-
trolada, o Grupo deixa de reconhecer os ativos e passivos e qualquer partici-
pação de não controladores e outros componentes registrados no patrimônio 
líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela 
perda de controle é reconhecido no resultado. Se o Grupo retém qualquer 
participação na antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu 
valor justo na data em que há a perda de controle. Transações eliminadas na 
consolidação: Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou des-
pesas não realizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados. 
Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por 
equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção 
da participação do Grupo na investida. Perdas não realizadas são eliminadas 
da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na exten-
são em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. As 
práticas contábeis adotadas pelas controladas são as mesmas adotadas pelo 
Grupo, salvo disposição em contrário quanto à sua aplicabilidade. b. Transa-
ções em moeda estrangeira: Ativos e passivos monetários denominados e 
apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são reconvertidos para 
a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não mo-
netários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são re-
convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor 
justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no 

custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na 
data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da con-
versão são geralmente reconhecidas no resultado. c. Instrumentos financei-
ros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: O contas a receber de clien-
tes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em 
que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reco-
nhecidos inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contra-
tuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a rece-
ber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo 
financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, mais ou menos, para um 
item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem 
um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao 
preço da operação. (ii) Classificação e mensuração subsequente: Ativos 
financeiros: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como 
mensurado: ao custo amortizado; ou ao VJR. Os ativos financeiros não são 
reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que o 
Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e 
neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primei-
ro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negó-
cios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas 
as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • É man-
tido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos finan-
ceiros para receber fluxos de caixa contratuais; e • Seus termos contratuais 
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao 
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os 
ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado 
são classificados como ao VJR. Isso inclui todos os ativos financeiros derivati-
vos (veja a nota explicativa 29(a)). No reconhecimento inicial, o Grupo pode 
designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda 
aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou VJR se isso elimi-
nar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra for-
ma surgiria. Passivos financeiros - Classificação, mensuração subsequente, 
ganhos e perdas: Os passivos financeiros foram classificados como mensura-
dos ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado 
como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado 
como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no 
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensu-
rados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no 
resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados 
pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de ju-
ros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ga-
nho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (iii) 
Desreconhecimento: Ativos financeiros: O Grupo desreconhece um ativo fi-
nanceiro quando: • Os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expi-
ram; ou • Transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação em que: • Substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 
transferidos; ou • O Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém 
o controle sobre o ativo financeiro. O Grupo realiza transações em que trans-
fere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses ca-
sos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros: O 
Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual 
é retirada, cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo 
financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo 
modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo 
financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No 
desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contá-
bil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não 
transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (iv) 
Instrumentos financeiros derivativos: O Grupo mantém instrumentos finan-
ceiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação de 
moeda estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de 
seus contratos principais e registrados separadamente caso o contrato princi-
pal não seja um ativo financeiro e certos critérios sejam atingidos. Os derivati-
vos são mensurados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento ini-
cial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor 
justo são normalmente registradas no resultado. O Grupo designa certos deri-
vativos como instrumentos de hedge para proteção da variabilidade dos fluxos 
de caixa associada a transações previstas altamente prováveis, resultantes de 
mudanças nas taxas de câmbio. (v) Compensação: Os ativos ou passivos fi-
nanceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patri-
monial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legal-
mente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los 
em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamen-
te. d. Capital social: Ações ordinárias: Custos adicionais diretamente atri-
buíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como redu-
tores do patrimônio líquido. Efeitos de impostos relacionados aos custos des-
sas transações estão contabilizados conforme o CPC 32. e. Redução ao va-
lor recuperável (impairment): (i) Ativos financeiros não derivativos: Ins-
trumentos financeiros e ativos contratuais: O Grupo reconhece provisões para 
perdas esperadas de crédito sobre: • Ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado. O Grupo mensura a provisão para perda em um montante igual à 
perda de crédito esperada para a vida inteira, exceto para os itens descritos 
abaixo, que são mensurados como perda de crédito esperada para 12 meses: 
• Títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; • Outros títu-
los de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o 
risco de inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento financeiro) 
não tenha aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. As 
provisões para perdas com contas a receber de clientes são mensuradas a um 
valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento. Ao 
determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativa-
mente desde reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito espera-
das, o Grupo considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são 
relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informa-
ções e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica 
do Grupo, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas 
(forward-looking). O Grupo presume que o risco de crédito de um ativo finan-
ceiro aumentou significativamente se este estiver com mais de 30 dias de 
atraso. O Grupo considera um ativo financeiro como inadimplente quando: • É 
pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédi-
to ao Grupo, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver 
alguma); ou • O ativo financeiro estiver vencido há mais de 60 dias. O Grupo 
considera que um título de dívida tem um risco de crédito baixo quando a sua 
classificação de risco de crédito é equivalente à definição globalmente aceita 
de “grau de investimento”. • As perdas de crédito esperadas para a vida inteira 
são as perdas esperadas com crédito que resultam de todos os possíveis 
eventos de inadimplemento ao longo da vida esperada do instrumento finan-
ceiro. • As perdas de crédito esperadas para 12 meses são perdas de crédito 
que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após 
a data do balanço (ou em um período mais curto, caso a vida esperada do 
instrumento seja menor do que 12 meses). O período máximo considerado na 
estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual máximo duran-
te o qual o Grupo está exposto ao risco de crédito. Mensuração das perdas de 
crédito esperadas: As perdas de crédito esperadas são estimativas pondera-
das pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensu-
radas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, 
a diferença entre os fluxos de caixa devidos do Grupo de acordo com o con-
trato e os fluxos de caixa que o Grupo espera receber). As perdas de crédito 
esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. Ati-
vos financeiros com problemas de recuperação: Em cada data de balanço, o 
Grupo avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado 
estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas 
de recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial 
nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro. Evidência objetiva de 
que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes 
dados observáveis: • Dificuldades financeiras significativas do devedor; • Que-
bra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 
dias; • Reestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que não 
seriam aceitas em condições normais; • A probabilidade que o devedor entrará 
em falência ou passará por outro tipo de reorganização financeira; ou • O de-
saparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades finan-
ceiras. Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balan-
ço patrimonial. A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados 
pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos. Baixa: O 
valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando o Grupo não tem 
expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em 
parte. No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à 
execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos do Grupo para a 
recuperação dos valores devidos. (ii) Ativos não financeiros: Em cada data 
de reporte, o Grupo revisa os valores contábeis de seus ativos não financeiros 
(exceto estoques e impostos diferidos) para apurar se há indicação de perda 
ao valor recuperável. Caso ocorra alguma indicação, o valor recuperável do 
ativo é estimado. No caso do ágio, o valor recuperável é testado anualmente. 
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à 
amortização e são testados anualmente para identificar eventual necessidade 
de redução ao valor recuperável (impairment). Os ativos que estão sujeitos à 
amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que 
eventos ou mudanças nas 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 representa o maior valor 
entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em 
uso. Perdas por redução ao valor recuperável são recohecidas no resultado. 
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais 
baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente - 
Unidades Geradoras de Caixa (UGCs). Uma perda por redução ao valor recu-
perável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos demais ativos, as 
perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão 
em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido 
apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não 
tivesse sido reconhecida. f. Estoques: Os estoques são mensurados pelo me-
nor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo dos estoques é 
baseado no princípio do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de 
estoques, custos de produção, bem como outros custos incorridos em trazê-
-los à sua localização e condição existentes. O valor realizável líquido é o 
preço estimado pelo qual os estoques podem ser realizados no curso normal 
dos negócios, deduzidos dos custos estimados de conclusão e despesas de 
vendas. As provisões para estoques vencidos ou obsoletos em baixa movi-
mentação considerados são reconhecidas quando necessário pela Adminis-
tração. g. Ativos intangíveis: (i) Ágio: O ágio é mensurado ao custo, deduzi-
do das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. (ii) Marcas re-
gistradas e licenças: As marcas registradas e as licenças adquiridas separa-
damente são demonstradas, inicialmente, pelo custo histórico. As marcas re-
gistradas e as licenças adquiridas em uma combinação de negócios são reco-
nhecidas pelo valor justo na data da aquisição. Posteriormente as licenças, 
avaliadas com vida útil definida, são contabilizadas pelo seu valor de custo 
menos a amortização acumulada. A amortização é calculada pelo método li-
near para alocar o custo das licenças durante sua vida útil estimada de dez 
anos. As marcas estão avaliadas com vida útil indefinida, e portanto, não são 
amortizadas. (iii) Softwares: As licenças de softwares são capitalizadas com 
base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles 
estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante 
a vida útil estimada dos softwares de três a cinco anos. h. Imobilizado: O 
imobilizado inclui principalmente máquinas e equipamentos, e é mensurado 
pelo seu custo histórico de aquisição, menos depreciação acumulada. Terre-
nos e edificações compreendem, principalmente, a planta fabril localizada em 
Indaiatuba. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico menos a de-
preciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuí-
veis à aquisição. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somen-
te quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a 
esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil 
de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manuten-
ções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incor-
ridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é cal-
culada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores 
residuais durante a vida útil estimada, como segue:  Anos
Edificações  49
Máquinas e equipamentos  10-15
Móveis e utensílios  10-12
Instalações  10-14
Equipamentos de informática  3-5
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. i. Provisões: Provisões são re-
conhecidas quando o Grupo tem uma obrigação presente em consequência 
de um evento passado e é provável que benefícios econômicos sejam exigi-
dos para liquidar a obrigação em montante que possa ser estimado de forma 
confiável. (i) Provisão para demandas judiciais: O Grupo é parte de alguns 
processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as 
demandas referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma 
saída de recursos seja feita para liquidar a demanda e uma estimativa razoá-
vel possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí-
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamen-
to jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 
revisadas e ajustadas considerando alterações nas circunstâncias, tais como 
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribu-
nais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas 
divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como 
perdas remotas não são provisionados nem divulgados. Ativos contingentes 
são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais 
favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prová-
veis são apenas divulgados em nota explicativa. j. Imposto de renda e con-
tribuição social corrente e diferido: (i) Corrente: O imposto de renda e a 
contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base 
na alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 para imposto de renda, e na alíquota de 9% sobre o lu-
cro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limi-
tada a 30% do lucro tributável do exercício. A despesa com imposto de renda 
e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que es-
tejam relacionados aos itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido 
ou em outros resultados abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar 
ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, com 
base nas taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na 
data de elaboração das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos im-
postos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impos-
tos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como 
ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos 
a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas à sua apu-
ração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decreta-
das na data do balanço. (ii) Diferido: O imposto diferido é reconhecido com 
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e pas-
sivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de 
tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício 
são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social 
diferidos. A mensuração do imposto diferido reflete as consequências tributá-
rias que seguiriam a maneira sob a qual o Grupo espera, ao final do exercício 
de elaboração das demonstrações financeiras, recuperar ou liquidar o valor 
contábil de seus ativos e passivos. O imposto diferido é mensurado com base 
nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas 
forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas ou subs-
tantivamente decretadas até a data de elaboração das demonstrações finan-
ceiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um 
direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes e sejam referen-
tes a impostos cobrados pela mesma autoridade tributária e sobre a mesma 
entidade sujeita à tributação, ou sobre entidades tributáveis distintas, mas que 
exista a intenção de liquidar os impostos correntes passivos e ativos em uma 
base líquida ou os ativos e passivos fiscais serão realizados simultaneamente. 
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido em 
relação aos créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados 
na extensão em que seja provável que lucros futuros tributáveis estarão dispo-
níveis, contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribui-
ção social diferidos são revisados a cada data de elaboração das demonstra-
ções financeiras e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja 
mais provável. k. Benefícios a empregados: Obrigações de benefícios de 
curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal con-
forme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo 
montante que se espera que será pago se o Grupo tem uma obrigação legal 
ou construtiva presente de pagar esse montante em função de serviço passa-
do prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira 
confiável. l. Reconhecimento da receita: A receita do Grupo deriva principal-
mente das vendas de medicamentos, alimentos e cosméticos. As receitas 
decorrentes de venda de produtos são reconhecidas quando o Grupo cumpre 
a obrigação de desempenho firmada com o cliente e transfere o controle do 
bem ao cliente, que se dá substancialmente no ato da entrega do produto 
dentro dos padrões de qualidade que possibilite a livre distribuição e comer-

cialização, confirmada com o aceite do cliente. A receita é reconhecida líquida 
de descontos e impostos sobre as vendas, tais como: Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS), Programas de Integração Social (PIS) 
e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). m. Re-
ceitas e despesas financeiras: As receitas e despesas financeiras do Grupo 
compreendem substancialmente: • Variação cambial; • Receitas de juros sobre 
aplicações financeiras; • Despesas de multa e juros. A receita e a despesa de 
juros são reconhecidas no resultado através do método dos juros efetivos. n. 
Arrendamentos: No início de um contrato, o Grupo avalia se um contrato é ou 
contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o 
contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um 
período em troca de contraprestação. Como arrendatário: No início ou na 
modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o 
Grupo aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrenda-
mento com base em seus preços individuais. No entanto, para os arrendamen-
tos de propriedades, o Grupo optou por não separar os componentes que não 
sejam de arrendamento e contabilizam os componentes de arrendamento e 
não arrendamento como um único componente. O Grupo reconhece um ativo 
de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do arrenda-
mento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que com-
preende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado 
para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da data de iní-
cio, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma 
estimativa dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e 
remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou 
restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições 
do arrendamento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O 
ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear 
desde a data de início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o 
arrendamento transfira a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao 
fim do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso refletir 
que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito 
de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determi-
nada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito 
de uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor recuperá-
vel, se houver, e ajustado para determinadas remensurações do passivo de 
arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor 
presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data de 
início, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento ou, se essa 
taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de empréstimo in-
cremental do Grupo. Geralmente, o Grupo usa sua taxa incremental sobre 
empréstimo como taxa de desconto. O Grupo determina sua taxa incremental 
sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias fontes externas de finan-
ciamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e o tipo 
do ativo arrendado. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensura-
ção do passivo de arrendamento compreendem os pagamentos fixos, incluin-
do pagamentos fixos na essência. O passivo de arrendamento é mensurado 
pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensurado 
quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultan-
te de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se 
espera que sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se o 
Grupo alterar sua avaliação se exercerá uma opção de compra, extensão ou 
rescisão ou se há um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência. 
Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetua-
do um ajuste correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é 
registrado no resultado se o valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido 
reduzido a zero. O Grupo apresenta ativos de direito de uso que não atendem 
à definição de propriedade para investimento em “ativo imobilizado” e passivos 
de arrendamento em “empréstimos e financiamentos” no balanço patrimonial. 
Arrendamentos de ativos de baixo valor: O Grupo optou por não reconhe-
cer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para arrendamentos 
de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, incluindo equipa-
mentos de TI. O Grupo reconhece os pagamentos de arrendamento associa-
dos a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do 
arrendamento. o. Mensuração do valor justo: Valor justo é o preço que seria 
recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em 
uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensu-
ração, no mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso 
ao qual o Grupo tem acesso nessa data. O valor justo de um passivo reflete o 
seu risco de descumprimento (non-performance). Uma série de políticas con-
tábeis e divulgações do Grupo requer a mensuração de valores justos, tanto 
para ativos e passivos financeiros como não financeiros. Quando disponível, o 
Grupo mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço cotado em 
um mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como 
“ativo” se as transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e 
volume suficientes para fornecer informações de precificação de forma contí-
nua. Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, o Grupo utiliza 
técnicas de avaliação que maximizam o uso de dados observáveis relevantes 
e minimizam o uso de dados não observáveis. A técnica de avaliação escolhi-
da incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em 
conta na precificação de uma transação. Se um ativo ou um passivo mensura-
do ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de venda, o Grupo 
mensura ativos com base em preços de compra e passivos com base em 
preços de venda. A melhor evidência do valor justo de um instrumento finan-
ceiro no reconhecimento inicial é normalmente o preço da transação, ou seja, 
o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se o Grupo determinar que o 
valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o valor 
justo não é evidenciado nem por um preço cotado em um mercado ativo para 
um ativo ou passivo idêntico nem baseado em uma técnica de avaliação para 
a qual quaisquer dados não observáveis são julgados como insignificantes em 
relação à mensuração, então o instrumento financeiro é mensurado inicial-
mente pelo valor justo ajustado para diferir a diferença entre o valor justo no 
reconhecimento inicial e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença 
é reconhecida no resultado em uma base adequada ao longo da vida do ins-
trumento, ou até o momento em que a avaliação é totalmente suportada por 
dados de mercado observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer 
primeiro. 8. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série 
de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 
2021. O Grupo não adotou essas normas na preparação destas demonstra-
ções financeiras e não se espera que as seguintes normas novas e alteradas 
tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas do Grupo: • Contratos Onerosos - custos para cumprir um con-
trato (alterações ao CPC 25); • Imposto diferido relacionado a ativos e passi-
vos decorrentes de uma única transação (alterações ao CPC 32); • Conces-
sões de aluguel relacionadas à COVID-19 após 30 de junho de 2021 (altera-
ção ao CPC06); • Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações 
ao CPC 27); • Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15); • 
Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 
26); • Divulgação de Políticas Contábeis (Alterações ao CPC 26); e • Definição 
de Estimativas Contábeis (Alterações ao CPC 23).
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9. Caixa e equivalentes de caixa      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Recursos em banco e em caixa  1.701 7.171 2.013 7.174
Depósitos bancários de curto prazo (i) (ii)  2.627 2.427 2.863 5.125
  4.328 9.598 4.876 12.299
(i) Referem-se a fundos de renda fixa e fundos referenciados DI(s), remunerados a taxas que estão entre 
100% da variação do CDI, com liquidez diária. Esses investimentos não estão sujeitos a nenhum risco 
de perda do valor principal aplicado. Instituições financeiras classificadas em BBB+ (“Austin Rating”). 
(ii) CDBs, remunerados à taxa de 102% (100% em 2020) da variação do CDI, com liquidez diária. Esse 
investimento não está sujeito a nenhum risco de perda do valor principal aplicado.
10. Contas a receber de clientes      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Clientes nacionais  48.061 71.568 96.701 72.550
Partes relacionadas (Nota 14)  - 725 - -
(-) Provisão para perda ao valor recuperável  (1.234) (1.209) (1.237) (1.218)
  46.827 71.084 95.464 71.332
A exposição máxima ao risco de crédito na data das demonstrações financeiras é o valor contábil de 
cada faixa de idade de vencimento. A lista de contas a receber de clientes por idade de vencimento é 
apresentada a seguir:      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Saldo a vencer  47.033 71.283 95.673 71.525
Vencidas:
De 1 a 30 dias  44 98 44 111
De 31 a 90 dias  1 - 1 2
De 91 a 180 dias  6 - 6 -
De 181 a 360 dias  - 93 - 93
Acima de 360 dias  977 819 977 819
  48.061 72.293 96.701 72.550
Movimentação da provisão para perda do valor recuperável do contas a receber de clientes:
      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Em 1º de janeiro  (1.209) (1.087) (1.218) (1.089)
Reversão de provisões  398 - 404 -
Constituição de provisões  (423) (122) (423) (129)
Em 31 de dezembro  (1.234) (1.209) (1.237) (1.218)
11. Estoques      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Produtos acabados  17.794 26.882 30.721 43.308
Matérias-primas e componentes  13.427 18.557 14.926 18.567
Produtos em elaboração  1.678 1.651 2.668 3.637
Importações em andamento  5.264 3.153 7.744 3.863
  38.163 50.243 56.059 69.375
Os estoques acima estão reduzidos pela provisão para perdas nos estoques no total de R$ 3.687 (R$ 
5.050 em 2020) na Controladora, e de R$ 4.682 (R$ 5.110 em 2020) no consolidado. A provisão é consti-
tuída com base em seu valor realizável líquido e de acordo com a data de vencimento dos produtos, tanto 
da matéria-prima como dos produtos acabados. Demonstramos a seguir a composição da provisão por 
rubrica dos estoques:      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Produtos acabados  (2.941) (4.014) (3.936) (4.074)
Matérias-primas e componentes  (746) (1.036) (746) (1.036)
  (3.687) (5.050) (4.682) (5.110)
A movimentação na provisão para perdas nos estoques demonstrada líquida nos saldos acima está 
demonstrada a seguir:      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Em 1º de janeiro  (5.050) (4.301) (5.110) (4.301)
Reversão de provisões  3.113 - 3.129 -
Constituição de provisões  (1.750) (749) (2.701) (809)
Em 31 de dezembro  (3.687) (5.050) (4.682) (5.110)
Os custos dos produtos vendidos em 2021 foram de R$ 140.382 na Controladora (R$ 252.018 em 2020) 
e R$ 274.057 no consolidado (R$ 251.605 em 2020), contemplando também os valores provisionados a 
título de perdas de estoque, conforme Nota Explicativa nº 25.
12. Impostos a recuperar      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços  25.770 25.178 61.191 27.198
Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social  979 2 1.179 74
Programa de Integração Social  212 - 256 16
Instituto Nacional do Seguro Social  129 18 130 18
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  58 57 58 57
Imposto sobre Produtos Industrializados  14 65 14 65
Em 31 de dezembro  27.162 25.320 62.828 27.428
Ativo circulante  9.252 142 9.497 230
Ativo não circulante  17.910 25.178 53.331 27.198
No final de 2019, o Grupo firmou um contrato de Distribuição de Medicamentos. Esta operação gera saldo 
credor de ICMS no Estado de São Paulo. Com intuito de reduzir e agilizar o processo de ressarcimento do 
saldo acumulado, em 2021, o faturamento deste contrato de Distribuição de Medicamentos foi transferido 
para a controlada e existe a expectativa de começar a utilizar parte do saldo acumulado a partir de 2022.
13. Outros ativos      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Outras contas a receber partes relac. (Nota 14 c.)  16.846 4.130 7.124 4.130
Adiantamento a colaboradores  655 1.004 1.069 1.004
Despesas a apropriar  283 845 319 845
Outros  1.027 2.649 1.027 2.649
Em 31 de dezembro  18.811 8.628 9.539 8.628
Ativo circulante  11.495 4.365 2.216 4.365
Ativo não circulante  7.316 4.263 7.323 4.263
14. Partes relacionadas: As seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas, e em 
condições acordadas entre elas: 
a. Contas a receber   Controladora
  2021 2020
Cellera Consumo Ltda. (Nota 10)  - 725
  - 725
Os saldos de 2020 são de operação de industrialização por encomenda executada pela Controladora.
b. Adiantamento a fornecedores   Controladora
  2021 2020
Cellera Consumo Ltda.  7.327 6.174
  7.327 6.174
Os saldos são do adiantamento de valores para pagamento ao fornecedor do Culturelle; a Cellera Con-
sumo é a signatária do contrato de distribuição e detentora do registro sanitário; e a comercialização ao 
mercado é feita através da Controladora.
c. Outros ativos (nota 13)      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Cellera Consumo Ltda. (a)  9.722 - - -
Omilton Visconde Júnior (b)  7.124 4.130 7.124 4.130
  16.846 4.130 7.124 4.130
(a) Os saldos estão relacionados com o contrato de compartilhamento de custos firmado entre a Con-
troladora e Controlada iniciado em 2021. (b) Os saldos referem-se à remuneração referente ao capital 
não integralizado reconhecido na Reserva de Capital conforme previsto em Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária.
d. Vendas   Controladora
  2021 2020
Cellera Consumo Ltda. (Nota 25)  7.943 8
  7.943 8
e. Compras   Controladora
  2021 2020
Cellera Consumo Ltda.  568 7.571
  568 7.571
f. Mútuo a receber com partes relacionadas   Controladora
Cellera Consumo Ltda.  2021 2020
Em 1º de janeiro  12.657 8.461
Juros sobre mútuos (Nota 27)  737 285
Empréstimos recebidos (principal e juros)  - (12.139)
Empréstimos concedidos  14.041 16.050
  27.435 12.657
Ativo circulante  - -
Ativo não circulante  27.435 12.657
Demonstramos a seguir o mútuo a receber com partes relacionadas por vencimento:
   Controladora
Data de vencimento do mútuo a receber com partes relacionadas  2021 2020
2023 (i)  13.130 12.657
2024 (i)  14.305 -
Em 31 de dezembro  27.435 12.657
(i) Os contratos de mútuo entre as empresas possuem prazo de 3 anos para pagamento e são remune-
rados pela SELIC. g. Remuneração do pessoal chave da administração: O pessoal chave da Adminis-
tração inclui os diretores. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal chave da Administração, por seus 
serviços, está apresentada a seguir:   Controladora
  2021 2020
Salários e outros benefícios de curto prazo a empregados  2.644 4.802
Bônus  1.621 410
  4.265 5.212
   Consolidado
  2021 2020
Salários e outros benefícios de curto prazo a empregados  5.011 4.802
Bônus  3.070 410
  8.081 5.212
A remuneração dos Administradores, que compreendem empregados com autoridade e responsabili-
dade pelo planejamento, direção e controle das atividades do Grupo, é composta exclusivamente de 
benefícios de curto prazo. O Grupo não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de 
trabalho ou remuneração baseada em participações societárias. O Grupo não possui benefícios pós-em-
prego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo. Os benefícios 
de curto prazo para os administradores são os mesmos dos demais empregados. Os valores desses 
benefícios estão agregados à remuneração dos administradores. Adicionalmente, o Grupo não mantém 
nenhum benefício para pessoal chave da Administração de suas partes relacionadas. h. Controlador 
final: O controlador final é o VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes, 
representados por seu gestor Principia Capital Partners Investimentos Ltda., conforme Nota Explicativa 
nº 24, com uma participação de 82% do capital social da Companhia. 
15. Investimentos: a. Movimentação dos investimentos: A composição e as principais informações 
sobre o saldo referente à participação no capital da controlada Cellera Consumo Ltda. estão demons-
tradas a seguir:
   Controladora
  2021 2020
Em 1º de janeiro  11.998 4.813
Amortização intangível  (467) (467)
Equivalência patrimonial  (5.280) 7.652
Em 31 de dezembro  6.251 11.998
Composição do investimento:            Controladora
  Lucro não Ágio Contrato de Patrimônio Inves-
   realizado (i) distribuição (ii) líquido investido timento
Em 1º de janeiro de 2020  - 9.109 5.873 (10.169) 4.813
Amortização  - - (467) - (467)
Equivalência patrimonial  - - - 7.652 7.652
Em 31 de dezembro de 2020  - 9.109 5.406 (2.517) 11.998
Amortização  - - (467) - (467)
Lucro não realizado  (470) - - - (470)
Equivalência patrimonial  - - - (4.810) (4.810)
Em 31 de dezembro de 2021  (470) 9.109 4.939 (7.327) 6.251
(i) Ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado na aquisição da controlada Cellera Consumo em 
julho de 2017. Vide Nota Explicativa nº 16 com os detalhes do teste do valor recuperável. (ii) Contrato 
de distribuição originado na combinação de negócios pela aquisição da Cellera Consumo em 2017, 
relacionado ao contrato de exclusividade de distribuição de probióticos da marca Culturelle®. A vida 
útil determinada para a mensuração desse ativo foi de 15 anos. Contrato possui cinco anos de validade 
a partir do registro do produto, tendo início em 2019 até 2024. Tendo em vista que o contrato pode ser 
renovado, foram consideradas duas renovações contratuais, a primeira entre o período de 2023 e 2027, e 
a segunda entre 2028 e 2031. Vide Nota Explicativa nº 16 com os detalhes do teste do valor recuperável.
b. Informações da controlada
Em 31 de dezembro de 2021  Ativo Ativo Passivo Passivo Patrim. Lucro % Partic.
Controlada  circ. não circ. circ. não circ. líquido líquido no capital
Cellera Consumo Ltda.  74.341 41.992 123.174 487 (7.327) (4.810) 100%
Em 31 de dezembro de 2020  Ativo Ativo Passivo Passivo Patrim. Prejuízo % Partic.
Controlada  circ. não circ. circ. não circ. líquido líquido no capital
Cellera Consumo Ltda.  31.043 2.029 31.770 3.819 (2.517) 7.652 100%

16. Imobilizado           Controladora
      Obras Direito Móveis,
  Terre- Edifi- Insta- Máq. e em an- de uso: utens. e
  nos cações lações equip. damento imóveis outros Total
Em 1º de janeiro de 2020
Saldo inicial  2.550 33.408 5.348 13.887 886 7.426 5.022 68.527
Aquisições  - - 30 107 2.593 - 118 2.848
Adições CPC 06-R2  - - - - - 3.521 - 3.521
Baixa  - - - (1.506) - - (59) (1.565)
Transferência  - - 23 653 (690) - 14 -
Depreciação  - (837) (1.360) (1.844) - (1.602) (859) (6.502)
Baixa da depreciação  - - - 874 - - 9 883
Saldo contábil, líquido  2.550 32.571 4.041 12.171 2.789 9.345 4.245 67.712
Em 31 de dezembro de 2020
Custo  2.550 41.219 11.463 29.476 2.789 12.067 7.019 106.583
Depreciação acumulada  - (8.648) (7.422) (17.305) - (2.722) (2.774) (38.871)
Saldo contábil, líquido  2.550 32.571 4.041 12.171 2.789 9.345 4.245 67.712
Em 1º de janeiro de 2021
Saldo inicial  2.550 32.571 4.041 12.171 2.789 9.345 4.245 67.712
Aquisições  - - - 56 7.461 - 425 7.942
Adições CPC 06-R2  - - - - - 1.723 - 1.723
Baixa  - - - (1.090) (47) (45) (93) (1.275)
Transferência  - - 2.029 1.125 (3.332) - 178 -
Depreciação  - (837) (1.401) (1.793) - (2.717) (827) (7.575)
Baixa da depreciação  - - - 782 - 5 74 861
Saldo contábil, líquido  2.550 31.734 4.669 11.251 6.871 8.311 4.002 69.388
Em 31 de dezembro de 2021
Custo  2.550 41.219 13.492 29.567 6.871 13.745 7.530 114.974
Depreciação acumulada  - (9.485) (8.823) (18.316) - (5.434) (3.528) (45.586)
Saldo contábil, líquido  2.550 31.734 4.669 11.251 6.871 8.311 4.002 69.388
           Consolidado
      Obras Direito Móveis,
  Terre- Edifi- Insta- Máq. e em an- de uso: utens. e
  nos cações lações equip. damento imóveis outros Total
Em 1º de janeiro de 2020
Saldo inicial  2.550 33.408 5.348 13.887 886 7.426 5.022 68.527
Aquisições  - - 30 107 2.593 - 118 2.848
Adições CPC 06 (R2)  - - - - - 3.521 - 3.521
Baixa  - - - (1.506) - - (59) (1.565)
Transferência  - - 23 653 (690) - 14 -
Depreciação  - (837) (1.360) (1.844) - (1.602) (859) (6.502)
Baixa da depreciação  - - - 874 - - 9 883
Saldo contábil, líquido  2.550 32.571 4.041 12.171 2.789 9.345 4.245 67.712
Em 31 de dezembro de 2020
Custo  2.550 41.219 11.463 29.476 2.789 12.067 7.019 106.583
Depreciação acumulada  - (8.648) (7.422) (17.307) - (2.721) (2.773) (38.871)
Saldo contábil, líquido  2.550 32.571 4.041 12.171 2.789 9.345 4.245 67.712
Em 1º de janeiro de 2021
Saldo inicial  2.550 32.571 4.041 12.171 2.789 9.345 4.245 67.712
Aquisições  - - - 56 7.490 - 452 7.998
Adições CPC 06 (R2)  - - - - - 1.723 - 1.723
Baixa  - - - (1.090) (47) (45) (93) (1.275)
Transferência  - - 2.029 1.125 (3.332) - 178 -
Depreciação  - (837) (1.401) (1.793) - (2.717) (830) (7.578)
Baixa da depreciação  - - - 782 - 5 74 861
Saldo contábil, líquido  2.550 31.734 4.669 11.251 6.900 8.311 4.026 69.441
Em 31 de dezembro de 2021
Custo  2.550 41.219 13.492 29.567 6.900 13.745 7.557 115.030
Depreciação acumulada  - (9.485) (8.823) (18.316) - (5.434) (3.531) (45.589)
Saldo contábil, líquido  2.550 31.734 4.669 11.251 6.900 8.311 4.026 69.441
A Administração não identificou no ano de 2021 nenhum fator relevante que pudesse alterar a vida útil 
de seus ativos, tampouco identificou indicativos de perda; apesar disto, e com base em questões de 
governança, efetuou teste de impairment dos ativos imobilizados com base no valor justo menos custo 
de venda e não identificou a necessidade de reconhecer uma perda de valor recuperável. O Grupo tem 
bens em garantia no montante de R$ 40.000 atrelados a contratos de fornecimento com vigência até 29 
de setembro de 2027.
17. Intangíveis          Controladora
   Marcas,   Intangível
  Ágio patentes Soft-  em an-
  (i) e licenças ware Outros damento Total
Exercício findo em 1º de janeiro de 2020
Saldo inicial  14.371 75.429 2.678 4.786 - 97.264
Aquisição  - - 461 398 48 907
Baixa  - - - (1.886) - (1.886)
Transferências  - - - - - -
Amortização  - (13.276) (450) (613) - (14.339)
Baixa de amortização  - - - 1.868 - 1.868
Saldo contábil, líquido  14.371 62.153 2.689 4.553 48 83.814
Em 31 de dezembro de 2020
Custo  14.371 101.117 3.761 8.138 48 127.435
Amortização de acumulados  - (38.964) (1.072) (3.585) - (43.621)
Saldo contábil, líquido  14.371 62.153 2.689 4.553 48 83.814
Exercício findo em 1º de janeiro de 2021
Saldo inicial  14.371 62.153 2.689 4.553 48 83.814
Aquisição  - - 123 23 150 296
Baixa  - - - (1.182) - (1.182)
Transferências  - - 23 - (23) -
Amortização  - (9.402) (472) (617) - (10.491)
Baixa de amortização  - - - 83 - 83
Saldo contábil, líquido  14.371 52.751 2.363 2.860 175 72.520
Em 31 de dezembro de 2021
Custo  14.371 101.118 3.907 6.977 175 126.548
Amortização de acumulados  - (48.367) (1.544) (4.117) - (54.028)
Saldo contábil, líquido  14.371 52.751 2.363 2.860 175 72.520
(i) Aquisição do negócio de medicamentos Benerva em janeiro de 2019, o qual gerou na data de aqui-
sição um ágio de R$ 14.371, marca de R$ 3.091, propriedade intelectual de R$ 9.304 e licença de R$ 
12.425, totalizando uma aquisição de R$ 39.191.
          Consolidado
   Marcas,   Intangível
  Ágio patentes Soft-  em an-
  (ii) e licenças ware Outros damento Total
Exercício findo em 1º de janeiro de 2020
Saldo inicial  23.481 81.303 2.678 4.796 - 112.258
Aquisição  - - 461 398 48 907
Baixa  - (469) - (1.888) - (2.357)
Transferências  - - - - - -
Amortização  - (13.276) (450) (613) - (14.339)
Baixa de amortização  - - - 1.868 - 1.868
Saldo contábil, líquido  23.481 67.558 2.689 4.561 48 98.337
Em 31 de dezembro de 2020
Custo  23.481 95.056 3.761 8.147 48 130.493
Amortização de acumulados  - (27.498) (1.072) (3.586) - (32.156)
Saldo contábil, líquido  23.481 67.558 2.689 4.561 48 98.337
Exercício findo em 1º de janeiro de 2021
Saldo inicial  23.481 67.558 2.689 4.561 48 98.337
Aquisição  - - 123 23 150 296
Baixa  - - - (1.182) - (1.182)
Transferências  - - 23 - (23) -
Amortização  - (9.869) (472) (619) - (10.960)
Baixa de amortização  - - - 83 - 83
Saldo contábil, líquido  23.481 57.689 2.363 2.866 175 86.574
Em 31 de dezembro de 2021
Custo  23.481 95.056 3.907 6.988 175 129.607
Amortização de acumulados  - (37.367) (1.544) (4.122) - (43.033)
Saldo contábil, líquido  23.481 57.689 2.363 2.866 175 86.574
(ii) O ágio é composto por R$ 9.109 relativo à aquisição da controlada Cellera Consumo em 18 de julho 
de 2017 (Nota Explicativa nº 14); bem como o ágio de R$ 14.371 relativo à aquisição do negócio de medi-
camentos Benerva em janeiro de 2019. Teste de redução ao valor recuperável - Impairment do ágio: 
Para fins do teste de redução ao valor recuperável, utilizou-se o método de fluxo de caixa descontado 
sobre as projeções financeiras do Grupo relacionadas às UCGs (Pamelor, Culturelle e Benerva) e não 
foram identificadas necessidades de provisão ao valor recuperável desses ativos. As principais premissas 
utilizadas para estimar o valor recuperável representam a avaliação de tendências futuras da Admi-
nistração em setores relevantes e foram baseadas em dados históricos de fontes internas e externas. 
Esses cálculos usam projeções de fluxo de caixa, antes do imposto de renda e da contribuição social, 
baseadas em orçamentos financeiros aprovados pela Administração para um período de cinco anos. A 
taxa de crescimento não excede a taxa de crescimento média de longo prazo do setor farmacêutico no 
qual a UGC atua.
Culturelle
Em percentual  2021 2020
Taxa de desconto  16% 20%
Taxa de crescimento na perpetuidade  5% 5%
Taxa de crescimento estimado p/o LAJIDA (média p/os próximos cinco anos)  17.75% 24,23%
Valor contábil  14.049 14.515
Valor recuperável  178.797 140.494
Pamelor
Em percentual  2021 2020
Taxa de desconto  16% 20%
Taxa de crescimento na perpetuidade  5% 5%
Taxa de crescimento estimado p/o LAJIDA (média p/os próximos cinco anos)  18.54% 24,06%
Valor contábil UCG  33.369 41.841
Valor recuperável UCG  210.892 121.168
Benerva
Em percentual  2021 2020
Taxa de desconto  16% 20%
Taxa de crescimento na perpetuidade  5% 5%
Taxa de crescimento estimado p/o LAJIDA (média p/os próximos cinco anos)  18.21% 23,70%
Valor contábil UCG  32.847 29.536
Valor recuperável UCG  74.516 32.647
As premissas-chave utilizadas nos cálculos do valor em uso em 31 de dezembro de 2021 são: Receita, 
custo e despesa operacional: O LAJIDA projetado está baseado em expectativas de resultados futuros, 
levando em consideração a experiência passada, ajustado para o crescimento previsto da receita. O cres-
cimento da receita foi projetado levando-se em consideração os níveis de crescimento médio experimen-
tados ao longo dos últimos cinco anos, o volume de vendas estimado e o aumento dos preços para os 
próximos cinco anos. Taxa de crescimento: A taxa de crescimento utilizada nas projeções foi de 5,00%, 
de acordo com as projeções de mercado. Taxa de desconto: A taxa de desconto utilizada para descontar 
o fluxo de caixa foi de 20,00%, em BRL e em termos nominais (considerando os efeitos de inflação).
18. Fornecedores      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Fornecedores mercado interno  26.336 71.293 96.588 88.017
Fornecedores mercado externo  8.275 12.685 13.250 15.814
  34.611 83.978 109.838 103.831
19. Empréstimos e financiamentos  Controladora e consolidado
  2021 2020
Empréstimos passivo circulante  43.251 20.662
Empréstimos passivo não circulante  55.486 52.210
  98.737 72.872
Demonstramos a seguir o vencimento dos empréstimos e financiamentos por ano da parcela apresenta-
da no passivo não circulante:  Controladora e consolidado
Data de vencimento  2021 2020
2022  - 19.528
2023  27.360 19.339
2024  20.629 10.658
2025  7.497 2.685
Em 31 de dezembro  55.486 52.210
Movimentação dos empréstimos e financiamentos
        Controladora e consolidado
   Saldo  Juros Paga- Paga- Saldo
   inicial Adi- incorridos mento mento final
  Encargos 01/01/2020 ções (Nota 26) principal de juros 31/12/2020
  CDI + 2,50%
Empréstimos  a 9,38% a.a. 41.130 49.107 3.822 (22.214) (3.822) 68.023
Antecipação de  0,60% a
 Recebíveis  0,96% a.m. 6.183 5.000 94 (6.334) (94) 4.849
Total   47.313 54.107 3.916 (28.548) (3.916) 72.872
   Saldo  Juros Paga- Paga- Saldo
   inicial Adi- incorridos mento mento final
  Encargos 01/01/2021 ções (Nota 26) principal de juros 31/12/2021
  CDI + 2,50%
Empréstimos  a 8,51% a.a. 68.023 39.851 7.997 (13.646) (7.997) 94.228
Antecipação de 
 Recebíveis  0,60% a.m. 4.849 - 147 (4.849) (147) -
FINIMP  3,25% a 3,95% a.a. - 4.509 24 - - 4.509
Total   72.872 44.360 8.168 (18.495) (8.144) 98.737
O Grupo optou por apresentar os juros pagos como parte de suas atividades de financiamento, ao invés 
de atividades operacionais. Cláusulas restritivas (covenants): As principais cláusulas de covenants 
incluídas nos contratos de empréstimos são todas não financeiras, entre as mais comuns destacamos: 
se houver inadimplemento da dívida, decretação de falência, estado de liquidação, alterações no objeto 
social, mudança no controle de acionistas da Companhia e falsidade de declaração de documentos. 

Em 31 de dezembro de 2021 e até a emissão destas demonstrações financeiras, o Grupo não possuía 
nenhuma situação de atraso de pagamento de principal, juros e qualquer outro evento não financeiro.
20. Salários, encargos e férias a pagar      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Provisão para férias e 13º salário  3.653 2.934 4.984 2.933
INSS e FGTS  1.047 1.136 1.548 1.138
Participação nos lucros e resultados  2.399 3.021 2.604 3.021
  7.099 7.091 9.136 7.092
21. Arrendamentos: a. Ativos de direito de uso (nota explicativa nº 16)
   Controladora e consolidado
  2021 2020
Em 1º de janeiro  9.346 7.426
Despesa de depreciação dos exercícios  (2.717) (1.602)
Adições a ativos de direito de uso durante exercícios  1.723 3.521
Baixas a ativos de direito de uso durante exercícios  (40) -
Em 31 de dezembro  8.312 9.345
b. Passivo de arrendamentos (controladora e consolidado)
  Passivo circulante Passivo não circulante Total
Em 1º de janeiro de 2020  1.218 6.539 7.757
Adições (i)  3.521 - 3.521
Juros (Nota 26)  734 - 734
Pagamentos (principal + juros)  (2.090) - (2.090)
Transferências  (1.007) 1.007 -
  2.376 7.546 9.922
  Passivo circulante Passivo não circulante Total
Em 1º de janeiro de 2021  2.376 7.546 9.922
Adições (i)  1.723 - 1.723
Juros (Nota 26)  760 - 760
Pagamentos (principal + juros)  (3.324) - (3.324)
Transferências  1.291 (1.291) -
  2.827 6.255 9.081
(i) Para adições, observa-se uma taxa média 10,59% (6,88% em 2020). 
22. Provisões para contingências: a. Composição dos processos provisionados: O Grupo é parte 
envolvida em processos trabalhistas, em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera 
administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As 
provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela 
Administração, amparada por seus assessores legais externos.   Controladora e consolidado
  2021 2020
Trabalhistas  11 24
Em 31 de dezembro  11 24
A movimentação da provisão para contingências está demonstrada a seguir:
   Controladora e consolidado
  2021 2020
Em 1º de janeiro  24 -
Reversões de provisões  (13) -
Constituição de provisões  - 24
Em 31 de dezembro  11 24
b. Perdas possíveis, não provisionadas no balanço   Controladora e consolidado
  2021 2020
Trabalhistas (i)  654 920
Tributário (ii)  447 437
Em 31 de dezembro  1.101 1.357
(i) Reclamatórias trabalhistas de diversas naturezas (pagamento de horas extras, insalubridade e pe-
riculosidade, e verbas rescisórias) que se encontram na esfera judicial em fases processuais distintas.
(ii) Os processos tributários referem-se a disputas de compensações de impostos, contribuições e auto 
de infração no processo de desembaraço aduaneiro no âmbito federal. No âmbito estadual, existe auto 
de infração lavrado para cobrança de ICMS/ST supostamente recolhido a menor.
23. Imposto de renda e contribuição social diferidos
a. Valores reconhecidos no balanço      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
IR/CS a recuperar  639 593 639 741
b. Movimentação e composição dos saldos de impostos diferidos
      Controladora saldo
        em 31/12/2021
  Saldo líquido Reconhecimento no Valor Ativo fiscal
  em 1º/01/2021 resultado (nota 22.c) líquido diferido
Provisão de devoluções  475 (197) 278 278
Perda por redução ao valor 
 recuperável do contas a receber  411 9 420 420
Provisão para obsolescência  1.717 (464) 1.253 1.253
Outras provisões  3.303 (371) 2.932 2.932
Passivo fiscal diferido  (1.837) 158 (1.679) (1.679)
Prejuízo fiscal  17.370 (3.869) 13.501 13.501
Base negativa de CSLL  6.253 (1.393) 4.860 4.860
  27.692 (6.127) 21.565 21.565
      Controladora saldo 
        em 31/12/2020
  Saldo líquido Reconhecimento no Valor Ativo fiscal
  em 1º/01/2020 resultado (nota 22.c) líquido diferido
Provisão de devoluções  243 232 475 475
Perda por redução ao valor 
 recuperável do contas a receber  370 41 411 411
Provisão para obsolescência  1.462 255 1.717 1.717
Outras provisões  8 3.295 3.303 3.303
Passivo fiscal diferido  (1.837) - (1.837) (1.837)
Prejuízo fiscal  18.036 (666) 17.370 17.370
Base negativa de CSLL  6.493 (240) 6.253 6.253
  24.775 2.917 27.692 27.692
       Consolidado saldo
        em 31/12/2021
  Saldo líquido Reconhecimento no Valor Ativo fiscal
  em 1º/01/2021 resultado (nota 22.c) líquido diferido
Provisão de devoluções  475 (56) 419 419
Perda por redução ao valor 
 recuperável do contas a receber  414 7 421 421
Provisão para obsolescência  1.737 (145) 1.592 1.592
Outras provisões  4.086 (228) 3.858 3.858
Passivo fiscal diferido  (1.837) 158 (1.679) (1.679)
Prejuízo fiscal  20.143 (2.893) 17.250 17.250
Base negativa de CSLL  7.251 (1.041) 6.210 6.210
  32.269 (4.198) 28.071 28.071
       Consolidado saldo
        em 31/12/2020
  Saldo líquido Reconhecimento no Valor Ativo fiscal
  em 1º/01/2020 resultado (nota 22.c) líquido diferido
Provisão de devoluções  243 232 475 475
Perda por redução ao valor 
 recuperável do contas a receber  370 44 414 414
Provisão para obsolescência  1.462 275 1.737 1.737
Outras provisões  9 4.077 4.086 4.086
Passivo fiscal diferido (Nota 15)  (1.837) - (1.837) (1.837)
Prejuízo fiscal  18.168 1.975 20.143 20.143
Base negativa CSLL  6.542 709 7.251 7.251
  24.957 7.312 32.269 32.269
As estimativas elaboradas pela Administração indicam que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis 
para serem utilizados contra prejuízos fiscais acumulados de acordo com o cronograma a seguir:
  Controladora  Consolidado
2022  2.797 2.797
2023  4.454 4.644
2024  5.132 7.151
2025  5.205 7.181
2026  5.656 7.977
  23.244 29.750
Ativo fiscal diferido não reconhecido: Em 31 de dezembro de 2021, não foram reconhecidos ativos 
fiscais diferidos sobre prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social nesse exercício no montante 
de R$ 48.307 (R$ 53.407 em 2020) na controladora e R$ 63.842 (R$ 69.413 em 2020) no consolidado. 
c. Reconciliação da taxa efetiva: Controladora  2021 2020
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social  (11.500) (21.204)
Alíquota fiscal combinada  34% 34%
Imposto de renda e contribuição social p/alíquota fiscal combinada  (3.910) (7.209)
Adições e exclusões permanentes  2.996 417
Prejuízos fiscais/base negativa e diferenças temporárias não 
 reconhecidos anteriormente  (5.213) 9.709
Despesa de imposto de renda e contribuição social
  (6.127) 2.917
Alíquota efetiva  53% 14%
Consolidado  2021 2020
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social  (13.429) (25.601)
Alíquota fiscal combinada  34% 34%
Imposto de renda e contribuição social p/alíquota fiscal combinada  (4.566) (8.703)
Adições e exclusões permanentes  2.194 14.223
Prejuízos fiscais/base negativa e diferenças temporárias não 
 reconhecidos anteriormente  (1.826) (12.832)
Despesa de imposto de renda e contribuição social  (4.198) (7.312)
Alíquota efetiva  31% 29%
24. Patrimônio líquido: a. Capital social  2021 2020
Capital social (i)  461.280 431.092
Capital a integralizar  (41.857) (14.356)
  419.423 416.736
(i) Aporte de capital no montante total de R$ 30.188 de acordo com ata do dia 29/12/2021, onde R$ 
2.688 foi integralizado em 2021. Fluxo com a expectativa dos valores alocados em Capital a Integralizar
  2021 2020
2022 (i)  27.501 -
2023  - -
2024 (ii)  14.356 14.356
  41.857 14.356
(i) Aporte de capital de acordo com ata do dia 29/12/2021 com prazo de até 5 dias para integralização to-
tal do capital, totalmente integralizado em 03/01/2022. (ii) Conforme previsto em ata, o prazo previsto para 
integração é de até sete anos (2024) contados a partir da constituição da Cellera Farmacêutica S.A. O 
capital social, subscrito e a integralizar, é de R$ 461.280 (R$ 431.092 em 2020), dividido em 695.509.538 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, composto da seguinte forma:
   2021  2020
  Quantidade  Quantidade
  de ações - Capital de ações - Capital
   Milhares social Milhares social
VSAP24 - Fundo de Invest. em Participações  569.537 381.505 516.652 354.005
Omilton Visconde Júnior  70.305 51.620 70.305 51.620
Marcel Visconde  55.668 28.155 50.499 25.467
  695.510 461.280 637.456 431.092
b. Reserva de capital: Valores alocados em capital a integralizar são atualizados com base em índices 
financeiros e contabilizados em reserva de capital conforme estabelecido em ata de assembleia geral.
  Valor contábil
Reserva de capital em 1º de janeiro de 2020  3.812
Omilton Visconde Júnior - IPCA + 5,00% a.a.  1.561
Reserva de capital em 31 de dezembro 2020  5.373
Omilton Visconde Júnior - IPCA + 5,00% a.a.  3.016
Reserva de capital em 31 de dezembro 2021  8.389
c. Reserva legal: De acordo com o estatuto social, dos lucros líquidos verificados, será deduzida a par-
cela de 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá 20% do capital social da Companhia. 
O restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral, desde que tenha sido distri-
buído aos acionistas um dividendo mínimo obrigatório de 1% na forma do art. 202 da Lei das Sociedades 
por Ações; qualquer excedente deve ser aprovado em assembleia geral. 
25. Receita: Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas brutas para fins fiscais e as receitas 
apresentadas nas demonstrações de resultados dos exercícios:
      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Receita bruta terceiros  229.213 372.112 425.096 373.922
Receita bruta partes relacionadas  7.943 8 - -
Menos:
Impostos sobre vendas  (27.859) (35.731) (36.772) (35.829)
Devoluções  (7.615) (7.790) (13.400) (8.173)
  201.682 328.599 374.924 329.920
Desagregação da receita de contratos com clientes: Na tabela seguinte, apresenta-se a composição 
analítica da receita líquida de vendas de contratos com clientes por mercado geográfico principal e prin-
cipais linhas de produtos.      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Medicamento  169.823 308.347 349.014 308.335
Alimento  29.723 15.595 23.136 15.572
Cosmético  2.136 4.657 2.774 6.013
  201.682 328.599 374.924 329.920
Região Centro-Oeste  27.836 44.296 59.356 44.820
Região Sudeste  97.418 166.279 198.292 168.681
Região Sul  17.997 31.796 40.188 32.218
Região Nordeste  45.826 69.429 60.573 69.876
Região Norte  12.605 16.799 16.515 14.325
  201.682 328.599 374.924 329.920
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26. Despesas por natureza      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Despesas com fretes  (7.272) (10.557) (12.379) (10.720)
Despesas com pessoal  (41.955) (61.654) (71.970) (61.657)
Depreciação e amortização  (18.532) (21.090) (18.539) (21.092)
Comissão sobre vendas  (2.754) (3.709) (4.244) (3.709)
Despesas com propaganda e publicidade  (8.338) (9.831) (13.497) (12.402)
Consumo de matéria-prima  (103.526) (219.661) (237.211) (219.246)
Serviços prestados de pessoas jurídicas  (12.540) (13.545) (14.073) (12.310)
Despesas com viagens e estadias  (1.176) (2.255) (2.849) (2.255)
Despesas com seguros e prêmios  (514) (514) (573) (514)
Despesas com taxas diversas  (365) (552) (486) (574)
Despesas c/energia elétrica, água, telefone e correios  (2.639) (2.090) (3.156) (2.090)
Despesas com materiais de uso e consumo  (3.950) (3.383) (4.001) (3.383)
Despesas com advogados  (182) (695) (1.074) (695)
Ganho líquido na venda de imobilizado e intangível  6.418 - 6.418 -
Outros  2.623 (1.243) 4.283 2.260
Total do custo das vendas, despesas com 
 vendas e despesas administrativas  (194.702) (350.779) (373.351) (348.387)
Classificação por função
Custos dos produtos vendidos  (140.382) (252.018) (274.057) (251.605)
Despesas administrativas e gerais  (12.589) (42.343) (34.624) (40.793)
Despesas com vendas  (55.539) (60.058) (79.638) (62.785)
Outras receitas (despesas) líquidas (i)  10.808 3.640 14.968 6.796
  (194.702) (350.779) (373.351) (348.387)
(i) A rubrica de outras receitas líquidas corresponde em 2021 a basicamente vendas de intangíveis 
(marcas, patentes e licenças) no montante de R$ 6.400, bem como o reconhecimento do ganho no 
processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS no montante de R$ 4.083 (trânsito 
em julgado 09/11/2021) .
27. Receitas e despesas financeiras      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Receita financeira
Rendimento de aplicação financeira  153 317 156 317
Juros com partes relacionadas (Nota 14)  736 285 - -
Juros ativos  523 93 527 386
Outros  166 54 178 1.331
Total da receita financeira  1.578 749 861 2.034
Despesa financeira
Variação cambial  (1.903) (1.266) (1.688) (2.639)
Juros passivos (Notas 19 e 21)  (10.926) (4.636) (11.802) (4.968)
Despesas com IOF  (221) (24) (481) (48)
Descontos concedidos  (1.303) (768) (1.334) (769)
Outros  (400) (609) (538) (615)
Total da despesa financeira  (14.753) (7.303) (15.843) (9.039)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  (13.175) (6.554) (14.982) (7.005)
28. Gestão de capital: Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a ca-
pacidade de continuidade do Grupo para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. O Grupo monitora o 
capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa 
como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (in-
cluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído 
do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio 
líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. Os índices de alavancagem 
financeira em 31 de dezembro de 2021 e 2020 podem ser assim sumarizados:
      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Total dos empréstimos (Nota 19)  98.737 72.872 98.737 72.872
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 9)  (4.328) (9.598) (4.876) (12.299)
Dívida líquida  94.409 63.274 93.861 60.573
Total do patrimônio líquido (Nota 24)  177.805 198.337 177.805 198.337
Total do capital  272.214 261.611 271.666 258.910
Índice de alavancagem financeira (%)  34.68% 24,19% 34.55% 23,40%
29. Instrumentos financeiros: a. Classificação contábil e valores justos: A tabela a seguir apresenta 
os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na 
hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não 
mensurados ao valor justo, se o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.
Ativos controladora        Valor contábil      Valor justo
   Valor Ativos Outros
   justo - financ. pas-
   Instr. a custo sivos
31 de dezembro de 2021  Nota deriv. amort. financ. Total Nível 2 Total
Ativos financeiros mensurados 
 ao valor justo
Instrumentos financeiros derivativos 
 (Contratos de câmbio a termo)   108 - - 108 108 108
   108 - - 108
Ativos financeiros não-
 mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa  9 - 4.328 - 4.328 - -
Contas a receber de clientes  10 - 46.827 - 46.827 - -
Outros ativos  13 - 18.811 - 18.811 - -
Mútuo a receber  14.e - 27.435 - 27.435 28.319 28.319
   - 97.401 - 97.401
Passivos controladora        Valor contábil      Valor justo
   Valor Ativos Outros
   justo - financ. pas-
   Instr. a custo sivos
31 de dezembro de 2021  Nota deriv. amort. financ. Total Nível 2 Total
Passivos financeiros mensurados 
 ao valor justo
Instrumentos financeiros derivativos 
 (Contratos de câmbio a termo)   (10) - - (10) (10) (10)
   (10) - - (10)
Passivos financeiros não-
 mensurados ao valor justo
Empréstimos e financiamentos  19 - - (98.737) (98.737) (111.309) (111.309)
Passivo de arrendamento  21.b - - (9.082) (9.082) (11.021) (11.021)
Fornecedores  18 - - (34.611) (34.611) - -
Outras obrigações   - - (52) (52) - -
   - - (142.482) (142.482)
Ativos controladora        Valor contábil      Valor justo
   Valor Ativos Outros
   justo - financ. pas-
   Instr. a custo sivos
31 de dezembro de 2020  Nota deriv. amort. financ. Total Nível 2 Total
Ativos financeiros mensurados 
 ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa  9 - 9.598 - 9.598 - -
Contas a receber de clientes  10 - 71.084 - 71.084 - -
Outros ativos  13 - 8.628 - 8.628 - -
Mútuo a receber  14.e - 12.657 - 12.657 12.706 12.706
   - 101.967 - 101.967
Passivos controladora        Valor contábil      Valor justo
   Valor Ativos Outros
   justo - financ. pas-
   Instr. a custo sivos
31 de dezembro de 2020  Nota deriv. amort. financ. Total Nível 2 Total
Passivos financeiros não-
 mensurados ao valor justo
Empréstimos e financiamentos  19 - - (72.871) (72.871) (83.080) (83.080)
Passivo de arrendamento  21.b - - (9.922) (9.922) (11.759) (11.759)
Fornecedores  18 - - (83.978) (83.978) - -
Outras obrigações   - - (51) (51) - -
   - - (166.822) (166.822)

Ativos consolidados        Valor contábil      Valor justo
   Valor Ativos Outros
   justo - financ. pas-
   Instr. a custo sivos
31 de dezembro de 2021  Nota deriv. amort. financ. Total Nível 2 Total
Ativos financeiros mensurados 
 ao valor justo
Instrumentos financeiros derivativos 
 (Contratos de câmbio a termo)   108 - - 108 108 108
   108 - - 108
Ativos financeiros não-
 mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa  9 - 4.876 - 4.876 - -
Contas a receber de clientes  10 - 95.464 - 95.464 - -
Outros ativos  13 - 9.539 - 9.539 - -
   - 109.879 - 109.879
Passivos consolidados        Valor contábil      Valor justo
   Valor Ativos Outros
   justo - financ. pas-
   Instr. a custo sivos
31 de dezembro de 2021  Nota deriv. amort. financ. Total Nível 2 Total
Passivos financeiros mensurados 
 ao valor justo
Instrumentos financeiros derivativos 
 (Contratos de câmbio a termo)   (10) - - (10) (10) (10)
   (10) - - (10)
Passivos financeiros não-
 mensurados ao valor justo
Empréstimos e financiamentos  19 - - (98.737) (98.737) (111.309) (111.309)
Passivo de arrendamento  21.b - - (9.082) (9.082) (11.021) (11.021)
Fornecedores  18 - - (109.838) (109.838) - -
Outras obrigações   - - (539) (539) - -
   - - (218.196) (218.196)
Ativos consolidados        Valor contábil      Valor justo
   Valor Ativos Outros
   justo - financ. pas-
   Instr. a custo sivos
31 de dezembro de 2020  Nota deriv. amort. financ. Total Nível 2 Total
Ativos financeiros não-
 mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa  9 - 12.299 - 12.299 - -
Contas a receber de clientes  10 - 71.332 - 71.332 - -
Outros ativos  13 - 8.628 - 8.628 - -
   - 92.259 - 92.259
Passivos consolidados        Valor contábil      Valor justo
   Valor Ativos Outros
   justo - financ. pas-
   Instr. a custo sivos
31 de dezembro de 2020  Nota deriv. amort. financ. Total Nível 2 Total
Passivos financeiros não-
 mensurados ao valor justo
Empréstimos e financiamentos  19 - - (72.871) (72.871) (83.080) (83.080)
Passivo de arrendamento  21.b - - (9.922) (9.922) (11.759) (11.759)
Fornecedores  18 - - (103.831) (103.831) - -
Outras obrigações   - - (2.250) (2.250) - -
   - - (188.874) (188.874)
b. Mensuração do valor justo: Técnicas de avaliação e inputs significativos não observáveis: As 
tabelas abaixo apresentam as técnicas de valorização utilizadas na mensuração dos valores justos de 
Nível 2 para instrumentos financeiros no balanço patrimonial. Instrumentos financeiros mensurados ao 
valor justo
Tipo Técnica de avaliação

Contratos de câmbio a termo
Precificação a termo: O valor justo é determinado utilizando taxas de 
câmbio a termo cotadas na data do balanço

Mútuo a receber O Valor justo calculado foi feito com base nas taxas de juros do mercado.
Empréstimos e 
financiamento

Fluxos de caixa descontados: O modelo de avaliação considera o valor 
presente do pagamento esperado.

Passivo de arrendamento
Fluxos de caixa descontados: O modelo de avaliação considera o valor 
presente do pagamento esperado.

c. Gestão de risco financeiro: O Grupo está exposto aos seguintes riscos financeiros: • Risco de crédito 
• Risco de liquidez. • Risco de mercado (risco de moeda e juros). Esta nota contém informações sobre a 
exposição do Grupo a cada um dos riscos mencionados, bem como os objetivos, políticas e processos do 
Grupo para mensuração e gerenciamento desses riscos. (i) Estrutura de gerenciamento de riscos: O 
Conselho de Administração tem a responsabilidade de estabelecer a estrutura de gerenciamento de ris-
cos, bem como de desenvolver e acompanhar as políticas de gerenciamento de riscos do Grupo. Essas 
políticas são estabelecidas para identificar os riscos que o Grupo enfrenta e definir limites, controles, mo-
nitoramento e aderência aos limites apropriados. As políticas e sistemas de gerenciamento de risco são 
revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades do Grupo. 
Este, por meio de suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, visa a desenvolver um 
ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os colaboradores entendam seus papéis 
e obrigações. (ii) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas financeiras 
caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações 
contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos 
financeiros do Grupo. Os valores contábeis dos ativos financeiros representam a exposição máxima do 
crédito. A posição das perdas por redução ao valor recuperável sobre ativos financeiros reconhecidas
no resultado foram as seguintes.      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Em 31 de dezembro  (1.234) (1.209) (1.237) (1.218)
Contas a receber: A exposição do Grupo ao risco de crédito é influenciada principalmente pelas carac-
terísticas individuais de cada cliente. Contudo, a Administração também considera os fatores que podem 
influenciar o risco de crédito da sua base de clientes, incluindo o risco de não pagamento da indústria. 
O Comitê de Gerenciamento de Risco estabeleceu uma política de crédito na qual cada novo cliente é 
analisado individualmente quanto à sua condição financeira antes de o Grupo apresentar uma proposta 
de limite de crédito e termos de pagamento. A revisão efetuada pelo Grupo inclui a avaliação de ratings 
externos, quando disponíveis, demonstrações financeiras, informações de agências de crédito, informa-
ções da indústria, e, em alguns casos, referências bancárias. Limites de crédito são estabelecidos para 
cada cliente e são revisados trimestralmente. Vendas que eventualmente excedam esses limites exigem 
aprovação do Comitê de Gerenciamento de Risco. O Grupo limita a sua exposição ao risco de crédito de 
contas a receber, estabelecendo um prazo máximo de pagamento de um e três meses para clientes indi-
viduais. Mais de 80% dos clientes do Grupo vêm operando com o Grupo por mais de 4 anos, e nenhum 
desses saldos de clientes foi baixado ou apresentou problemas de recuperação na data do balanço. No 
monitoramento do risco de crédito, os clientes são agrupados de acordo com suas características de cré-
dito, histórico de negociação com o Grupo, e existência de dificuldades financeiras no passado. A tabela 
abaixo apresenta uma análise do contas a receber:      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Contas a receber de clientes
Contrapartes sem classificação
externa de crédito
Grupo 1  1.069 3.346 1.827 3.358
Grupo 2  46.025 68.043 93.907 68.288
Grupo 3  967 904 967 904
Total de contas a receber de clientes  48.061 72.293 96.701 72.550
• Grupo 1 - Novos clientes. • Grupo 2 - Clientes existentes sem inadimplência no passado. • Grupo 
3 - Clientes existentes com algumas inadimplências no passado. Avaliação da perda esperada de cré-
dito para clientes individuais: O Grupo utiliza de uma matriz de provisão composta de dois níveis para 
mensuração da perda de crédito esperada com contas a receber de clientes individuais, utilizando no 
primeiro nível fonte interna de avaliação de risco com base no histórico de títulos em atraso, e em se-
gundo nível, fontes externas de avaliação de risco de liquides. Primeiro nível: A Classificação de primeiro 
nível é realizada com base em informações internas históricas e posições de atrasos em cada período, 
atribuindo nota de 1 a 5 com base no vencimento de cada título, aplica-se um percentual de redução do 
valor recuperável, conforme quadro abaixo:
    %  Contas a  Com problema
Vencimento em dias  Risco Nota provisão receber Provisão de recuperação
A vencer  Muito baixo 5 0% 95.673 - NÃO
1-30 dias  Baixo 4 0% 44 - NÃO
31-60 dias  Moderado 3 50% 1 (1) NÃO
61-90 dias  Alto 2 100% 6 (6) SIM
> 90 dias  Muito alto 1 100% 977 (977) SIM
     96.701 (984)

Segundo nível: Desconsiderando os títulos do primeiro nível classificados como vencidos, a classificação 
de segundo nível é realizada com base em associações de créditos. Com base no Rating, a Adminis-
tração atribuiu notas de 1 a 5, e utilizou a média dos doze últimos meses, de forma a determinar o 
percentual de a ser aplicado para fins de Redução do valor recuperável. Abaixo quadro que demonstra a 
classificação de risco definida pelo Grupo.
    % Contas a  Com problema
Rating  Risco Nota provisão receber Provisão de recuperação
A  Muito baixo 5 0% 31.559 - NÃO
B  Baixo 4 0% 64.027 - NÃO
C  Moderado 3 15% 755 (112) NÃO
D  Alto 2 30% 197 (59) NÃO
E  Muito alto 1 50% 164 (82) NÃO
     96.701 (253)
  Títulos vencidos   (1.028) (984)
  Total   95.673 (1.237)
Caixa e equivalentes de caixa: O Grupo mantém o “Caixa e equivalentes de caixa” com bancos e insti-
tuições financeiras que possuem rating superior a BB-, baseado na agência de rating Standard & Poor’s.
      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Conta-corrente e depósitos bancários de 
 curto prazo (Austin Rating)
BBB+  4.328 9.598 4.876 12.299
  4.328 9.598 4.876 12.299
(iii) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de que o Grupo irá encontrar dificuldades em cumprir 
as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa 
ou com outro ativo financeiro. O objetivo do Grupo ao administrar a liquidez é de garantir, na medida do 
possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em 
condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação 
do Grupo. O Grupo busca manter o nível de seu “Caixa e equivalentes de caixa” e outros investimentos 
com mercado ativo em um montante superior às saídas de caixa para liquidação de passivos financeiros 
(exceto “Fornecedores”). O Grupo monitora também o nível esperado de entradas de caixa proveniente 
do “Contas a receber de clientes e outros recebíveis” em conjunto com as saídas esperadas de caixa 
relacionadas a “Fornecedores e outras contas a pagar”. Em 31 de dezembro de 2021, os fluxos de caixa 
esperados provenientes do “Contas a receber de clientes e outros recebíveis” com vencimento dentro de 
90 dias era de R$ 93.093 (em 2020 era de R$ 64.282) e as saídas esperadas de caixa para fornecedores 
e outras contas a pagar com vencimento em dois meses foram de R$ 52.789 (em 2020 era de R$ 63.876). 
Vale destacar que a unidade de negócio de medicamentos de prescrição, principal área de negócio do 
Grupo, possui um prazo de recebimento médio de 60 dias e historicamente demonstra regularidade e 
aumento crescente da demanda. Isso exclui o potencial impacto de circunstâncias extremas que não 
podem ser razoavelmente previstas, tais como desastres naturais. A tabela a seguir analisa os passivos 
do Grupo em uma base líquida, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente 
entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela 
são os fluxos de caixa não descontados contratados.
        Controladora       Consolidado
  Menos Entre 1 Entre 2 Menos Entre 1 Entre 2
  de 1 ano e 2 anos e 5 anos de 1 ano e 2 anos e 5 anos
Em 31 de dezembro de 2021
Empréstimos e financiamentos  43.251 47.989 7.497 43.251 47.989 7.497
Fornecedores  34.621 - - 109.848 - -
Passivos de arrendamentos  3.540 7.383 - 3.540 7.383 -
Instrumentos derivativos  10 - - 10 - -
Outras obrigações  - 52 - 487 52 -
Em 31 de dezembro de 2020
Empréstimos e financiamentos  20.662 38.866 13.343 20.662 38.866 13.343
Fornecedores  83.978 - - 103.831 - -
Passivos de arrendamentos  2.376 7.546 - 2.376 7.546 -
Outras obrigações  - 52 - 2.199 51 -
Os fluxos de entradas/(saídas), divulgados na tabela acima, representam os fluxos de caixa contratuais 
não descontados relacionados aos passivos financeiros derivativos mantidos para fins de gerenciamento 
de risco e que normalmente não são encerrados antes do vencimento contratual. A divulgação apresenta 
os montantes dos fluxos de caixa líquidos para derivativos que são liquidados em caixa com base em 
sua exposição líquida e fluxos de caixa bruto de entradas e saídas para os derivativos que têm liquidação 
simultânea bruta. Os pagamentos de juros sobre empréstimos a uma taxa de juros pós-fixada incluídos 
na tabela acima refletem as taxas de juros de mercado e estes montantes podem mudar na medida 
em que as taxas de juros pós-fixadas mudem. Os instrumentos derivativos podem ser diferentes dos 
montantes apresentados na tabela acima, uma vez que as taxas de câmbio ou as condições relevantes 
das transações podem mudar. Exceto por esses passivos financeiros, não é esperado que os fluxos de 
caixa incluídos na análise acima possam ocorrer significativamente mais cedo, ou em valores significati-
vamente diferentes. (iv) Risco de mercado: Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de 
mercado - tais como taxas de câmbio e taxas de juros - irão afetar os ganhos do Grupo ou o valor de seus 
instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as 
exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. 
O Grupo utiliza derivativos para gerenciar riscos de mercado. Todas essas operações são conduzidas 
dentro das orientações estabelecidas pelo Comitê de Gerenciamento de Risco. Geralmente, o Grupo 
busca aplicar contabilidade de hedge para gerenciar a volatilidade no resultado. Risco cambial: O Grupo 
está exposto ao risco cambial de operações estrangeiras decorrente de diferenças entre as moedas nas 
quais as compras e empréstimos são denominados, e a respectiva moeda funcional do Grupo (Real). Em 
2021 o grupo captou uma linha de FINIMP com base em um contrato a termo de moedas no intuito de 
mitigar eventuais riscos cambiais, linha utilizada para importação de insumos essenciais para processo 
produtivo do grupo. Análise de sensibilidade: Uma valorização (desvalorização) razoavelmente possível 
do Real contra todas as outras moedas em 31 de dezembro, teriam afetado a mensuração dos instrumen-
tos financeiros denominados em moeda estrangeira e afetado o patrimônio líquido e o resultado pelos 
montantes demonstrados abaixo. A análise considera que todas as outras variáveis, especialmente as 
taxas de juros, permanecem constantes e ignoram qualquer impacto da previsão de vendas e compras.
         Controladora
       2021
  Moeda      Deteriorado      Favorável
Passivos financeiros  estrangeira Provável 25% 50% 25% 50%
Taxa USD  - 5,58 6,98 8,37 4,19 2,79
Fornecedor - USD  1.447 8.275 10.343 12.412 6.206 4.137
         Controladora
       2020
  Moeda      Deteriorado      Favorável
Passivos financeiros  estrangeira Provável 25% 50% 25% 50%
Taxa USD  - 5,20 6,50 7,80 3,90 2,60
Fornecedor - USD  2.441 12.685 15.857 19.028 9.514 6.343
         Consolidado
       2021
  Moeda      Deteriorado      Favorável
Passivos financeiros  estrangeira Provável 25% 50% 25% 50%
Taxa USD  - 5.58 6,98 8,37 4,19 2,79
Fornecedor - USD  2.316 13.250 16.563 19.876 9.938 6.625
         Consolidado
       2020
  Moeda      Deteriorado      Favorável
Passivos financeiros  estrangeira Provável 25% 50% 25% 50%
Taxa USD  - 5,20 6,50 7,80 3,90 2,60
Fornecedor - USD  3.043 15.814 19.767 23.721 11.860 7.907
Risco de taxa de juros: Exposição ao risco de taxa de juros: O perfil da taxa de juros dos instrumentos 
financeiros do Grupo remunerados por juros, conforme reportado à Administração está apresentado 
abaixo:      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Instrumentos com taxa de juros pós-fixada
Empréstimos e financiamentos  98.737 72.871 98.737 72.871
Análise de sensibilidade de fluxo de caixa para instrumentos com taxa de juros pós-fixada. Uma alteração 
de 100 pontos base nas taxas de juros, na data do balanço, teria aumentado (reduzido) o patrimônio 
líquido e o resultado do exercício pelos montantes demonstrados abaixo. A análise considera que todas 
as outras variáveis, especialmente as taxas de câmbio, permaneceriam constantes
   Resultado do exercício
Consolidado  100 pb aumento 100 pb diminuição
31 de dezembro de 2021
Instrumentos com taxa de juros pós-fixada  (987) 987
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido)  (987) 987
   Resultado do exercício
Consolidado  100 pb aumento 100 pb diminuição
31 de dezembro de 2020
Instrumentos com taxa de juros pós-fixada  (729) 729
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido)  (729) 729

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidada
Aos Acionistas e aos Administradores da Cellera Farmacêutica S.A.. Indaiatuba - SP. Opinião: Exami-
namos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Cellera Farmacêutica S.A. (“Compa-
nhia” ou “Cellera”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Cellera Farmacêutica S.A. em 31 de 
dezembro de 2021, 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. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Com-
panhia 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. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras infor-
mações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório 
dos auditores: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que com-
preendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de con-
clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 

relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Res-
ponsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A Administração é 
ainda responsável pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabo-
ração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Adminis-
tração 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 financeiras, 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. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras 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, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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. - Obtivemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de au-
ditoria 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 contá-
beis utilizadas, a razoabilidade das estimativas contábeis e as respectivas divulgações feitas pela Admi-
nistração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional 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 
financeiras 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 condições 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 financeiras, inclusive as divulgações, e se as demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtivemos 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 financeiras individuais e consolidadas. Somos responsá-
veis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Campinas, 08 de abril de 2022
 KPMG Auditores Independentes Ltda. Juliana de Lira Bilachi
 CRC 2SP-027612/F Contadora CRC 1SP254945/O-7

Omilton Visconde Junior
Diretor Presidente

Ricardo Luis de Lima Vianna
Diretor Financeiro

Thiago Guterres Melo
Controller Financeiro - CRC: 1SP317741/O-9

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ nº 01.924.030/0001-57 - NIRE nº 35300150104

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 07/03/2022. Horário: 15:00 horas. Local: Sede Social na Alameda Santos nº 960 -
19º andar, Cj. 1900, nesta Capital. Presença: Acionistas com direito a votos, representando mais de 2/3
do capital votante, compondo-se, assim, quórum legal para a instalação da Assembleia, conforme se
comprova por suas assinaturas lançadas no “Livro de Presença”. Com as declarações exigidas por lei,
assumiu a Presidência da Mesa, na forma do Estatuto Social, o Sr. André Kissajikian, Diretor Executivo
da empresa, que convidou a mim, Carlos de Gioia, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos,
determinou o Sr. Presidente que se procedesse à leitura do edital de convocação publicado no Jornal
Empresas & Negócios, (impresso e digital), edições dos dias 23/02/22, fls. 3, 24/02/22, fls.3 e 25/02/22,
fls.3. Foi aprovada a lavratura da ata na forma de sumário, consoante disposto no artigo 130, § 1º, da Lei
6.404/76. A seguir deu-se início à “Ordem do Dia”, item “a” do edital de convocação. O Sr. Presidente
submeteu à discussão as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
representadas pelo Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados e
Demonstrações de Fluxo de Caixa relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
documentos esses publicados no Jornal Empresas & Negócios (impresso e digital) na edição do dia
25/02/22, fls.3. O aviso aos acionistas de que trata o artigo 133, da Lei 6.404/76, foi publicado no Jornal
Empresas & Negócios (impresso e digital) edições dos dias 05 a 07/02/22, fls. 3, 08/02/22, fls. 3, e
09/02/22, fls. 3. A leitura dos documentos acima referidos foi dispensada por todos os presentes. Após os
esclarecimentos prestados, o Sr. Presidente colocou em discussão e votação a matéria objeto do item “a”
da ordem do dia, tendo sido aprovada pelos acionistas presentes, por unanimidade e sem quaisquer
restrições ou ressalvas, as Demonstrações Financeiras e as contas dos administradores da Companhia.
Passando ao item “b” da “Ordem do Dia”, quanto à distribuição do resultado do exercício de 2021, foi
decidido que a importância de R$22.800.000,00 (vinte e dois milhões e oitocentos mil reais) ou seja,
R$0,30 (trinta centavos) por ação será distribuída, a título de dividendos, cujo pagamento será feito pela
Diretoria, e o saldo remanescente será transferido para a conta de Reserva de Lucros. Submetida a
matéria à discussão e aprovação dos acionistas presentes, foi a mesma aprovada por unanimidade de
votos. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso.
Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme,
foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 07 de
março de 2022. Mesa: André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas:
AA - Empreendimentos e Participações S/A, por seu procurador, Carlos de Gioia; André Kissajikian;
Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o
Registro sob o nº 147.597/22-5, em 22/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Demonstração do resultado para os exercícios findos em
 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais-R$)

       2021     2020
Receita operacional líquida 1.503 1.839
Custo dos serviços prestados (5.622) (3.253)
Prejuízo (4.119) (1.414)
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas comerciais (746) (312)
 Despesas gerais e administrativas (188) (665)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas        (4)         76
Resultado operacional antes do resultado financeiro (5.057) (2.315)
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 1 6
 Despesas financeiras     (329)    (285)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (5.385) (2.594)
Imposto de renda e contribuição social           -           -
Prejuízo do exercício (5.385) (2.594)

Omid Solutions Tecnologia S.A.
CNPJ nº 23.877.653/0001-59

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais-R$)

Ativo    2021     2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  2.280   1.798
Contas a receber  221   190
Impostos a recuperar  674   409
Despesas antecipadas  54   19
Outros créditos        39         55
Total do ativo circulante   3.268   2.471
Não circulante
Contas a receber  400   490
Partes relacionadas -  1.274
Bens de direito de uso  1.258   1.605
Imobilizado  7.798   6.566
Intangível        60         76
Total do ativo não circulante   9.516   10.011
Total do ativo  12.784   12.482

Passivo e patrimônio líquido    2021     2020
Circulante  
Fornecedores 283 142 
Empréstimos e financiamentos 963 833 
Obrigações tributárias 208 66 
Salários e encargos 209 279 
Outras contas a pagar           1           5 
Total do passivo circulante 1.664 1.325 
Não circulante  
Empréstimos e financiamentos 1.490 2.442 
Partes relacionadas 3 3 
Total do passivo não circulante 1.493 2.445 
Patrimônio líquido  
Capital social 19.232 12.932 
Prejuízos acumulados (9.605) (4.220)
Total do patrimônio líquido   9.627   8.712 
Total do passivo e patrimônio líquido 12.784 12.482

Demonstração do resultado abrangente para os exercícios findos em 31 de
 dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

         2021      2020
Prejuízo do exercício (5.385) (2.594)
Outros resultados abrangentes            -           -
Resultado abrangente total do exercício  (5.385) (2.594)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para
 os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
     Capital Prejuízos Total do patrimônio
       social acumulados                     líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019  9.327 (1.626) 7.701
Aumento de capital  3.605 - 3.605
Prejuízo do exercício            -         (2.594)                     (2.594)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  12.932 (4.220) 8.712
Aumento de capital  6.300 - 6.300
Prejuízo do exercício            -         (5.385)                   (5.385)
Saldos em 31 de dezembro de 2021  19.232         (9.605)                     9.627

Demonstração do fluxo de caixa - método indireto para os exercícios findos
 em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
       2021     2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (5.385) (2.594)
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de
 renda com o caixa (aplicado nas) gerado
 pelas atividades operacionais:
 Depreciações e amortizações 1.560 1.429
 Baixa de bens de direito de uso 367 313
 Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa - 52
 Juros apropriados - arrendamentos      320      251
    (3.138) (549)
Redução (aumento) em ativos operacionais:
 Contas a receber 59 (568)
 Impostos a recuperar (265) (20)
 Despesas pagas antecipadamente (34) (13)
 Partes relacionadas   1.274 329
 Outros ativos 14 (30)
Aumento (redução) em passivos operacionais:
 Fornecedores 141 20
 Obrigações tributárias 142 58
 Obrigações trabalhistas (70) 12
 Outras contas a pagar (3) 5
 Juros pagos - arrendamentos (1.162)     (986)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (3.042) (1.742)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao ativo imobilizado, intangível e bens e direitos de uso (2.776) (1.267)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento (2.776) (1.267)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital    6.300   3.605
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento    6.300   3.605
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa      482       596
Caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 1.798 1.202
 No fim do exercício 2.280 1.798
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa 482 596

As Demonstrações Financeiras completas e o Relatório do Auditor Independente emitido pela ERNST & YOUNG
 encontram-se à disposição dos Senhores acionistas na sede social da Companhia.

Ricardo Gonçalves de Araújo - Diretor – David Esteves Dias Rocha - Diretor
Alex Serafim Alves - Contador - CRC: 1SP 219359/O-8
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira 14 de abril de 202210

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: HEnRIquE nASCIMEnTO SILVA, profissão: auxiliar fiscal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Daniel da Silva e de Maria de 
Lourdes do Nascimento. A pretendente: CIBELy CRISTInA BEzERRA DA COSTA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 09/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristiano 
Rodrigues Alves da Costa e de Erotildes Maria Bezerra.

O pretendente: ISAEL DE OLIVEIRA ATAnáSIO, profissão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Pariquera-açu, SP, data-nascimento: 13/12/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Atanásio e de Neide Benedita 
de Oliveira Atanásio. A pretendente: CInTIA DE AnDRADE SILVA, profissão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: Vitória, ES, data-nascimento: 
11/05/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos 
da Silva e de Maria dos Anjos de Andrade Silva.

O pretendente: PITER ALExAnDRE DA SILVA, profissão: soldador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jurandir da Silva e de Iraci Medrado da 
Silva. A pretendente: MARIA LuIzA CInTIA DOS SAnTOS, profissão: especialista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adailton José dos Santos 
e de Eliane dos Santos.

O pretendente: JOãO DAVyD SAnTOS DA SILVA, profissão: técnico de farmácia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wanderley Rosa da Silva e de 
Telma Maria Santos. A pretendente: KAREn CRISTInA LOPES MEDInA, profissão: 
supervisora de T.I., estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Darnilson 
Miguel Medina e de Eliete Leite da Fonseca.

O pretendente: DAVI GABRIEL DOS SAnTOS FERREIRA, profissão: assistente admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
11/10/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jesse Alves 
Ferreira e de Elisangela Fatima dos Santos Ferreira. A pretendente: EVELyn LuCIAnA 
DOS SAnTOS SILVA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1995, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, filha de Marcos Daniel Silva e de Olivia Maria dos Santos Silva.

O pretendente: ERInALDO ELIAS DO nASCIMEnTO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Sirinhaém, PE, data-nascimento: 13/03/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias do Nascimento e de Maria Helena 
de Araujo Nascimento. A pretendente: MATILDE FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 14/03/1979, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zacarias Pereira dos Santos 
e de Marilene Ferreira dos Santos.

O pretendente: ALISOn JOSé SuTERO DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de eletri-
cista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Luís do Quitunde, AL, data-nascimento: 
22/12/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Sutero 
dos Santos e de Claudinete do Nascimento Santos. A pretendente: MILAInE FERREIRA 
DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 14/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marlene Ferreira dos Santos.

O pretendente: MARCOS PAuLO DE BRITO RIBEIRO DOS SAnTOS, profissão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 08/05/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Feliciano 
Ribeiro dos Santos e de Conceição de Maria Lopes de Brito. A pretendente: STHEFAnE 
BERnARDO DE LIMA, profissão: auxiliar de administração, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Bernardo de Lima e de Maysa dos Santos Lima.

O pretendente: EDuARDO SOARES THOMáS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1976, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Thomás e de Geni Soares Thomás. A 
pretendente: MARIzA MARIA DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Buerarema, BA, data-nascimento: 16/04/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco dos Santos e de Marlene Maria dos Santos.

O pretendente: ERICK RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: técnico telecom, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Celestino dos Santos e de 
Marina Rodrigues de Oliveira. A pretendente: ELEn RAFAELLI MACIEL ALVES, pro-
fissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Sumé, PB, data-nascimento: 04/05/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Alves e de Josefa 
Estelina Maciel Alves.

O pretendente: ALVAREz BATISTA MARTInS, profissão: fiscal de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Passos, MG, data-nascimento: 15/04/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amado Gomes Martins e de Helena Batista Martins. 
A pretendente: REGIAnE DE SOuzA COnCEIçãO, profissão: técnica de educação, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/04/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elito da Silva Conceição e de Maria 
de Loures de Souza Conceição.

O pretendente: EVERALDO MIGuEL DA COSTA, profissão: lavador de caminhões, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 21/01/1981, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ananias Miguel da Costa e de 
Maria Pedro da Costa. A pretendente: SIMOnE MARIA DA COnCEIçãO, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/11/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severina 
Maria da Conceição.

O pretendente: DAnIEL OLIVEIRA DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Sergio da Silva e de Ana Pinto de Oliveira da 
Silva. A pretendente: PRISCILA SAnTOS BEzERRA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 08/12/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bezerra e de Ernestina Maria 
dos Santos Bezerra.

O pretendente: CARLOS AIRTOn AMAnDO DOS SAnTOS FILHO, profissão: auxiliar 
de laboratório, estado civil: solteiro, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 14/08/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Airton Amando dos 
Santos e de Paula Ronilene Silva dos Santos. A pretendente: THAMIRyS DA SILVA 
ALVES, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/02/1992, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de 
Manoel Caetano Alves e de Vera Lucia da Silva.

O pretendente: éRICK MAIKE FRESnEDO VASCOnCELOS DA SILVA, profissão: 
alimentador de linha de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 08/09/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Fabio Miguel Vasconcelos da Silva e de Carla da Silva Fresnedo. A pretendente: 
MARIA KAnAnDA DOS SAnTOS InACIO, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 08/09/1997, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Maria Lucia dos Santos Inacio.

O pretendente: EMERSOn LuIz GARCIA DA SILVA, profissão: agente de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Luiz da Silva e de Adriana 
Garcia Leal da Silva. A pretendente: ALIDA RODRIGuES LEITE, profissão: agente de 
processos e negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eder de Jesus 
Leite e de Valdirene Rodrigues dos Santos.

O pretendente: MARCOS VIníCIuS FERRER DOS SAnTOS, profissão: eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/2003, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Rodrigo Ferrer dos 
Santos e de Marlete Rodrigues Silva dos Santos. A pretendente: InGRID MICAELLy 
MALAquIAS SAnTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/2004, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha 
de Roberto Barbosa dos Santos e de Clecia Malaquias Santos e Santos.

O pretendente: DAVI MOuRA SALES, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Dionizio Sales de Santana e de Antonia Moura da Silva. 
A pretendente: JAnAInA MARIA DE ARAúJO, profissão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 13/04/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zélia Maria Araújo.

O pretendente: AnDERSOn RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1985, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Adilson Rodrigues dos Santos e de Ivanice dos 
Santos. A pretendente: BRunA RIBEIRO SAnTOS, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/12/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Henrique dos Santos e de 
Vera Lucia Ribeiro.

O pretendente: PAuLO SERGIO AzEVEDO CHAVES, profissão: gasista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Gonçalves Chaves e de Elizete Rocha 
Azevedo. A pretendente: BRunnA FERnAnDES MAnGuEIRA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hailton Bispo Mangueira e de Suely 
Fernandes da Silva.

O pretendente: DÊnIS AuGuSTO MEnEzES DE PAuLA, profissão: coordenador de 
tecnologia da informação, estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 
01/02/1982, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Carlos Augusto de Paula 
e de Maria Nazare Firmino Menezes de Paula. A pretendente: MARIA AuRIVÂnIA 
SAnTOS, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Canhotinho, PE, 
data-nascimento: 24/02/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Manoel Marcelino dos Santos e de Maria das Dores Santos.

O pretendente: RILTOn DE SOuzA BRITO, profissão: manobrista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Central, BA, data-nascimento: 10/05/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira de Brito e de Railde Maria Selestina de 
Souza. A pretendente: BEATRIz LIMA DA SILVA, profissão: negociadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1994, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Luiz da Silva e de Luciana Celia da Silva.

O pretendente: VIníCIuS DA SILVA MOITInHO, profissão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 16/07/2000, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marinaldo Fernandes Moitinho Filho e de 
Denise Cristina da Silva Moitinho. A pretendente: SILMARA BATISTA DE OLIVEIRA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Cansanção, BA, data-nascimento: 
19/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Dantas 
de Oliveira e de Zelita Batista de Oliveira.

O pretendente: JOSE TEODORO DOS SAnTOS, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 01/02/1965, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hilda Maria dos Santos. A pretendente: SIOnE 
MORAIS DE OLIVEIRA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Una, 
BA, data-nascimento: 13/03/1978, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de 
Militão Ramos de Oliveira e de Joana Morais da Silva.

O pretendente: MARCELO BORRO, profissão: motorista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Alberto Borro e de Aurea Manara Borro. A pretendente: 
SIMOnE SOuzA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 21/02/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Elson de Souza e de Maria Helena de Brito Souza.

O pretendente: ROBSOn HERCILIO PInHEIRO, profissão: autônomo, estado civil: 
viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Hercilio Pinheiro e de Maria Alice Pereira da 
Silva. A pretendente: CIBELE DE SOuSA RODRIGuES, profissão: agente comunitário 
de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leoncio Soares Rodrigues 
Neto e de Eliana de Sousa Rodrigues.

O pretendente: CRISTIAnO GOMES MOnTEIRO, profissão: ajudante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 10/07/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Monteiro e de Marlene Maria 
Gomes Monteiro. A pretendente: CATARInA BEzERRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 11/11/1990, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Nazaré Bezerra.

O pretendente: RAFAEL ACEIRO, profissão: empresário, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1985, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Moisés Aceiro e de Katia Regina de Araujo Aceiro. A pretendente: 
BIAnCA PACHECO BISPO, profissão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1989, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, 
SP, filha de Dorival Barbosa Bispo e de Silvana Marques Pacheco Bispo.

O pretendente: JEFFERSOn RODRIGO SAnTAnA DE OLIVEIRA, profissão: eletricitário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson Mendes de Oliveira e de 
Cristiane Pires de Santana. A pretendente: STEFAny PRADO MODESTO, profissão: 
psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1999, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Otavio Sergio Modesto e de Simone 
Inacio Prado Modesto.

O pretendente: GuILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: corretor de imóveis, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexsandro Carvalho de Oliveira e de 
Zilmeire de Lima Ferreira. A pretendente: CAuAnE DA SILVA REGO, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/2003, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlito Almeida Rêgo e de 
Rita Maria Bezerra da Silva Rêgo.

O pretendente: ROBERTO LEITE DA SILVA JunIOR, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Leite da Silva e de Simone Martins 
dos Santos da Silva. A pretendente: BEATRIz MORAIS SILVA, profissão: fisioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo de Tarso Morais Silva e de 
Rosa Maria dos Santos Silva.

O pretendente: ERICK ALMEIDA BRITO, profissão: analista de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laudelino Mendes Brito e de Eliane Almeida da Silva. 
A pretendente: JAquELInE RODRIGuES DE SOuzA, profissão: escriturário adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Rodrigues de Souza 
e de Maria Valdirene Pessoa Rodrigues.

A pretendente: RITA CASCIA SAnTOS SOuzA, profissão: saladeira, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Seabra, BA, data-nascimento: 08/10/1980, residente e domiciliada 
em Suzano, SP, filha de Olegario Joaquim de Souza e de Alvina Maria dos Santos. A 
pretendente: MARIzA JAnuáRIO, profissão: motorista, estado civil: divorciada, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marilda Januario.

O pretendente: GABRIEL quIRInO DE AzEVEDO, profissão: operador de caixa, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiano Ferreira de Azevedo e de 
Ana Paula Quirino da Silva. A pretendente: VITÓRIA GABRIELA GOMES DE SOuzA, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/02/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Edinaldo 
Lopes de Souza e de Marineide Gomes de Souza.

O pretendente: REnATO DOnIzETE FRAnCISCO, profissão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Donizete Francisco e de Helena Maria da 
Silva. A pretendente: RuTE FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos de Oliveira Silva e de 
Maria Helena Ferreira de Oliveira.

O pretendente: VALDELICIO FLOREnCIO DOS REIS, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 14/08/1953, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Domingas de Oliveira. A pretendente: 
JAquELInE MARIA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Palmares, PE, data-nascimento: 04/09/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Cleonildo José da Silva e de Iracema Maria da Silva.

O pretendente: DéCIO SOuzA DA SILVA, profissão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 03/04/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Souza da Silva e de Marileide de 
Souza. A pretendente: SÂMARA GOMES DE SOuzA, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Gomes de Souza e de 
Neuza Azevedo de Souza.

O pretendente: PAuLO SéRGIO MATOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Sergio Matos Santos e de Joilma 
Domingos Matos Santos. A pretendente: PRISCILA DA COSTA FRAnçA RIBEIRO, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/07/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel França 
Ribeiro e de Ana Maria da Costa Ribeiro.

O pretendente: WESLEy CAETITé nOVAES, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 15/03/1991, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Antonio Moreno Novaes e de Lucy 
Neta Caetité Novaes. A pretendente: SARAH DE SOuzA SAnTOS OLIVEIRA, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aluizio Geraldo 
de Oliveira e de Regiane de Souza Santos Oliveira.

O pretendente: LuCAS SAnTOS DE MACEDO, profissão: gasista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Gomes de Macedo e de Iracema dos Santos de 
Macedo. A pretendente: BEATRIz nunES SAnTOS, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Uriel Sirino dos Santos e de 
Tarciana Nunes Santos.

O pretendente: MARIVALDO JOAquIM AnDRADE, profissão: reciclador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itagi, BA, data-nascimento: 27/06/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maurino Joaquim Andrade e de Almerinda Bispo 
de Oliveira. A pretendente: MARTA CAnDIDA DE JESuS DIAS, profissão: aposentada, 
estado civil: viúva, naturalidade: Juliania, SP, data-nascimento: 11/10/1949, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Candido e de Maria Augusta 
de Jesus.

O pretendente: ADRIAnO MEnDES DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hamilton Mendes de Oliveira 
e de Antonia Alexandrina de Oliveira. A pretendente: THAIS APARECIDA SAnTOS DA 
SILVA, profissão: operadora de teleatendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1986, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha 
de Carlos Fernando da Silva e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: LuIz CARLOS ARAnTES RIBEIRO, profissão: mestre de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mariápolis, SP, data-nascimento: 12/05/1964, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Arantes Ribeiro e de Aparecida 
Peixoto Ribeiro. A pretendente: ADRIAnA DE SOuzA CARVALHO, profissão: cuida-
dora de idosos, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/08/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Pereira 
Carvalho e de Almira de Souza Carvalho.

O pretendente: SERGIO LIRA DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 20/10/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lira da Silva e de Josefa Maria 
Lira da Silva. A pretendente: AnA CLEIDE MARIA RODRIGuES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 11/07/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ananias Gonçalo Rodrigues e de 
Quiteria Maria da Conceição.

O pretendente: WELITOn DOS SAnTOS GARCIA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 14/03/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Dias Garcia e de Zoraide Ferreira dos Santos. 
A pretendente: SIRLEnE ROSA DE SOuzA, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 12/10/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Honorato de Souza e de Diomésia Rosa de Jesus.

O pretendente: BRunO SATuRnO DOS SAnTOS, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1986, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Augusto dos Santos e de Valdete Santana 
Saturno dos Santos. A pretendente: ADRIAnA DAMASCEnO, profissão: cozinheira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1978, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Solange Damasceno.

O pretendente: MARCELO RODRIGuES DA SILVA, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonia Rodrigues da Silva. A preten-
dente: JAnAInA CESAR FEITOSA, profissão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santo André, SP, data-nascimento: 17/10/1987, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edson Luiz Feitosa e de Francisca Cesar Cavalcante Feitosa.

O pretendente: MATHEuS MEnOnI PORFIRIO SALES, profissão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/2001, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Wilson do Nascimento Sales e de Lu-
ciane Menoni Porfirio Sales. A pretendente: ALDREy REBECA nASCIMEnTO SILVA, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/12/2004, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabiano Ferreira 
Silva e de Erica Nascimento Silva.

O pretendente: DIEGO HEnRIquE BARBOSA, profissão: montador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria de Lourdes Barbosa. A pretendente: VIRLEnE 
DE SOuSA OLIVEIRA PIMEnTEL, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: Picos, PI, data-nascimento: 03/08/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Herminio de Oliveira e de Maria Francisca de Sousa Pimentel.

O pretendente: FRAnCISCO FERREIRA DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Cipó, BA, data-nascimento: 19/07/1953, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira da Silva e de Maria Francisca de 
Jesus. A pretendente: IzABEL MORAIS DO nASCIMEnTO, profissão: aposentada, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jaguarari, BA, data-nascimento: 01/07/1951, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Dias do Nascimento e de Alvina 
Morais do Nascimento.

O pretendente: VICEnTE DOnInI DE MELO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Abdias Andre de Melo e de Rita de Cassia Donini de 
Melo. A pretendente: nICOLLE THIFFAnI FERREIRA DE MELO, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alessandra 
Maria Ferreira de Melo.

O pretendente: FABIAnO DE OLIVEIRA GOMES, profissão: orientador sócio educativo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleómenes Cícero Gomes e de 
Maria de Oliveira Gomes. A pretendente: SAnDRA FERREIRA MOREIRA, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Capim Grosso, BA, data-nas-
cimento: 22/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
de Oliveira Moreira e de Servalina dos Reis Ferreira.

O pretendente: DOnIzETE BARBOSA DOS SAnTOS, profissão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José dos Santos e de Maria de Nazaré dos Santos. A 
pretendente: MARIA PATRICIO DE LAIA, profissão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Izaqueu Martins de Laia e de Wilde Patricio de Laia.

O pretendente: GEnILTOn SILVA DE MATOS, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ponto Novo, BA, data-nascimento: 05/05/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juarez Francisco de Matos e de Renilde Santos 
da Silva. A pretendente: FáTIMA DA SILVA PEREIRA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ponto Novo, BA, data-nascimento: 31/01/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Percilio Santana Pereira e de Elizabeth 
Santos da Silva Pereira.

O pretendente: VALTER FERRAREzI, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Marialva, PR, data-nascimento: 06/11/1970, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Batista Ferrarezi e de Maria Aparecida Carrara Ferrarezi. 
A pretendente: DEBORAH TAMARInDO CARDOSO, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1973, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Diógenes Franklin Tamarindo Cardoso 
e de Marilene Peixoto Cardoso.

O pretendente: FABIO HEnRIquE BITEnCOuRT DE SOuzA, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1999, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Isaias do Carmo de Souza e de Lenice Caetano 
Bitencourt de Souza. A pretendente: ASMInIA BARROS FARIAS DOS SAnTOS, pro-
fissão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Farias 
dos Santos e de Tania Maria Barros Bomfim.

O pretendente: MIGuEL LuIz SIquEIRA, profissão: mestre de obras, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 27/06/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Antônio Siqueira e de Maria 
Aparecida Luiz Siqueira. A pretendente: ELAInE BARBOSA DA SILVA, profissão: 
diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Uibaí, BA, data-nascimento: 19/04/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Barbosa da Silva 
e de Floraci de Jesus da Silva.

O pretendente: GuSTAVO SAnTOS MACEnA, profissão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Asterio Ibernon Cortez Macena e 
de Marileia da Cruz Santos. A pretendente: LETíCIA MAuLI DA SILVA, profissão: 
assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 02/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Helio Mendonça da Silva e de Patricia Mauli da Silva.

O pretendente: MARCELO AnDRIGuETTO, profissão: agente de correios, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 27/01/1982, residente 
e domiciliado em Mauá, SP, filho de João Batista Andriguetto e de Aparecida Donizeti 
Andriguetto. A pretendente: JAnES MORAIS DE MOuRA, profissão: assistente finan-
ceira, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jair Domingues de Morais 
e de Zenaide Francolina de Morais.

O pretendente: GuILHERME DE SOuzA DIAz, profissão: autômomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/2001, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Marcos Prospero Diaz e de Claudia Aparecida 
de Souza Diaz. A pretendente: AnDREzA CALIxTO LIMA, profissão: assistente de 
cadastro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Batista de Lima e 
de Maria das Dores Calixto Lima.

O pretendente: GuSTAVO DE JESuS VIDAL, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Vidal Sobrinho e de Joelmaci Pereira de Jesus. A 
pretendente: GIOVAnnA KLARE DE FRAnçA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/2000, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Blaudecy Mathias de França Junior e de Roseli Bastocellis de França.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1997, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Jose Neto e de Alcelia Bernardo Pereira. 
A pretendente: quEzIA ISABEL AnDRADE DA SILVA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Paes de Andrade e de Maisa 
Cristina da Costa Silva.

O pretendente: LuCAS SOARES MARTORAnO, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/2001, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio dos Santos Martorano e de Marisa Silva So-
ares. A pretendente: nATHALIA FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Barueri, SP, data-nascimento: 26/02/1999, residente e domiciliada 
em Jandira, SP, filha de Carlos Alberto dos Santos e de Madalena Ferreira dos Santos.
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Stefan Rehm (*)

No setor de logísti-
ca, que conquistou 
grande relevância no 

Brasil durante a pandemia, 
não tem sido diferente. O 
mercado tem cada vez mais 
exigido que os líderes ado-
tem políticas ESG para trans-
formar o ecossistema em um 
ambiente mais sustentável e 
receptivo para a sociedade. 

No que diz respeito ao 
enquadramento nos padrões 
e métricas sustentáveis esta-
belecidos pela ONU, o setor 
de logística pode realizar 
desde pequenas mudanças 
no comportamento diário 
até grandes alterações no 
modelo de negócios. Neste 
aspecto, podemos citar ma-
neiras da logística integrar as 
políticas ESG. Abaixo, listo 
as principais delas:
	 •	Redução da pegada de 

carbono - Segundo um 
relatório do Sistema de 
Estimativas de Emissões 
e Remoções de Gases de 
Efeito Estufa (SEEG), o 
Brasil está presente na 
lista dos maiores emis-
sores de gases do efeito 
estufa do mundo. A 
queima de combustíveis 
fósseis por veículos ocu-
pa grande parte desse 
percentual.

No setor de logística o mercado tem cada vez mais exigido que os 
líderes adotem políticas ESG.

ESG: como integrar as políticas 
no setor da logística

De acordo com uma pesquisa efetuada no segundo semestre de 2021 pela Febraban e pelo Ipespe, 
mais de 75% dos brasileiros consideram que a adoção do ESG deve ser prioridade para as organizações

	 •	Cuidado com pessoas 
e geração de empre-
go - A pandemia acar-
retou novos desafios às 
empresas no que diz 
respeito à atenção com 
o bem-estar dos fun-
cionários. Vale lembrar 
que a adoção de práticas 
ESG não é importante 
apenas para atender a 
um padrão mundial de 
diretrizes, mas também 
para proporcionar uma 
série de benefícios para 
o segmento de logística.

  Entre eles, a melho-
ra da experiência de 
compra, transparência, 
regulamentação e des-
burocratização, geração 
de empregos, aprimo-
ramento das condições 
de transportadores e 
ofertas de serviços mais 
competitivos no setor. 
Além disso, práticas 
ESG proporcionam mais 
transparência e respon-
sabilidade aos desafios 
sociais, ambientais e 
de governança, valores 
que, a meu ver, ganharão 
cada vez mais relevân-
cia, tornando-se gran-
des diferenciais para os 
consumidores.

(*) - É CEO e Cofundador 
do Grupo Intelipost.

  Assim, a otimização da 
cadeia logística, que en-
volve soluções como ro-
teirização, manutenção 
de frotas e implementa-
ção de pontos de retirada 
e coleta, auxiliam na 
redução da pegada de 
carbono - cálculo que 
representa a quantida-
de de carbono emitida 
por pessoas, empresas 
ou atividades do dia a 
dia - , contribuindo para 
a desaceleração de pro-
blemas ambientais.

	 •	Uso de métricas de 
governança - Devido 
ao histórico de ativida-
de informal do setor de 
logística no Brasil, as 
questões que envolvem 

governança são as mais 
desafiadoras para o seg-
mento mas, por meio 
da criação de métodos 
e direcionamentos da 
cultura para as práticas 
ESG, o setor torna-se 
cada vez mais apto para 
operar rigorosamente de 
acordo com as exigências 
governamentais e fiscais. 

  Nesse aspecto, algumas 
soluções do mercado de 
envios têm auxiliado os 
pequenos varejistas a 
iniciar suas operações 
online com escalabili-
dade e competitividade, 
podendo contar com o 
apoio de tecnologias de 
automatização que sim-
plificam os processos.

in
du

st
ry

vi
ew

_C
A

N
VA

Lucia Camargo Nunes (*)
Investimentos devem se sobrepor ao 
fechamento de fábricas
Os anúncios de novos investimentos para o setor auto-

motivo sempre trazem um sopro de esperança. Mas a saída 
de uma marca ou o fechamento de uma fábrica ecoam de 
forma mais ruidosa. 

Nos anos 90 a indústria vivia um boom com a chegada das 
chamadas newcomers: Honda, Toyota, Renault, Peugeot 
e Citroën construíram fábricas no Brasil e o segmento 
automotivo prosperava. 

Os investimentos foram se multiplicando com novas 
marcas, entre acertos e erros. A Mercedes-Benz, por 
exemplo, tentou por duas vezes fabricar carros e não deu 
certo. A Hyundai, que tinha a marca consolidada nas mãos 
da Caoa, abriu sua própria planta com produtos acertados.

A Chery, fadada ao fracasso, trocou de mãos e sob a 
batuta do Grupo Caoa caminha para a expansão. 

Por isso, é sempre lamentada a saída de uma Ford do país, 
uma marca tão tradicional. Na semana passada, a cidade 
de São Bernardo do Campo (SP) recebeu com tristeza o 
encerramento das atividades da planta da Toyota, onde 
550 colaboradores atuam na produção de autopeças para 
servir o mercado interno e exportações. 

Essa operação será transferida para outras unidades da 
Toyota, localizadas em Porto Feliz, Sorocaba e Indaiatuba, 
todas no interior de São Paulo. 

O fechamento de uma fábrica parte de uma decisão 
estratégica de cada companhia, mas sinaliza, sem dúvida, 
uma preocupação. Não vamos fechar os olhos para esse 
perverso movimento.

Toyota

Toyota-SBC

defende que apesar do portfólio enxuto, a Nissan tem 
veículos protagonistas em seus segmentos. 

Nissan

ASHWANI GUPTA_ COO NISSAN GLOBAL 
anunciou novos investimentos

Carros só evoluíram 
A indústria virou a página da época em que produzia car-

ros básicos e pouco rentáveis. Hoje a eficiência, conforto, 
conectividade e segurança falam mais alto. Os veículos po-
dem estar menos acessíveis, mas é inegável que evoluíram. 

Este é um novo momento do setor automotivo, nesse 
pós-pandemia: com produtos mais refinados, tecnológi-
cos e de maior valor agregado. Assim, atendem melhor 
à demanda de outros mercados e podem trazer um novo 
fôlego às exportações.

Não chegamos à era da eletrificação, ainda somos 
dependentes das importações, mas há diversas inicia-
tivas para ampliar a infraestrutura e até investir em 
novas tecnologias a partir do uso do etanol. Temos o 
primeiro híbrido flex do mundo e outras inovações 
tendem a surgir.

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

Novos investimentos 
O custo-Brasil e tantos desafios encontrados aqui servem 

para todos, então adicione aí que o país tem uma indústria 
bastante competitiva e que más gestões podem derrubar 
os negócios. 

Mas vamos olhar o copo meio cheio. Enquanto a saída é 
inevitável para algumas, novos ciclos de investimentos são 
prometidos por outras companhias.

A BMW, por exemplo, sediada em Araquari (SC), anun-
ciou no final de 2021 investimento de R$ 500 milhões até 
2024 para produção dos modelos X3 e X4, além de um novo 
carro que será revelado na Alemanha.

A Volkswagen, com plantas em São Bernardo, São 
Carlos e Taubaté (SP) e São José dos Pinhais (PR) 
divulgou aporte de R$ 7 bilhões entre 2022 e 2026 no 
desenvolvimento de uma nova família de carros com-
pactos, começando pelo Polo Track, um novo modelo 
de entrada no país. 

A Renault confirmou mais uma série de investimentos 
para os próximos anos no Paraná: além da nova plataforma 
CMF-B, a produção de um novo motor 1.0 turbo e de um 
novo SUV.  

Tem ainda a Great Wall, chinesa que comprou as insta-
lações da Mercedes-Benz de Iracemápolis, interior de São 
Paulo, e já anunciou a injeção de mais de R$ 10 bilhões 
nos próximos 10 anos em sua operação local, que terá 
apenas SUVs e picapes eletrificados, a partir do segundo 
semestre de 2023.

Nissan aumenta turno e investimentos 
E na semana passada, a Nissan, durante o lançamento da 

nova picape Frontier, anunciou investimento de US$ 250 
milhões em sua fábrica de Resende (RJ) para a produção 
de um novo modelo. 

Essa planta passou a operar em dois turnos, para que 
sua produção seja ampliada a quase 500 unidades por 
dia. Com essa decisão, a Nissan gera 578 empregos 
diretos. “Esse investimento é parte da nossa estraté-
gia para crescer mais que o mercado”, disse Ashwani 
Gupta, COO da Nissan. 

Airton Cousseau, presidente da Nissan América do Sul, 

A disparidade salarial entre ho-
mens e mulheres é uma realidade. 
No Brasil, segundo o IDados, ba-
seado em informações do IBGE), 
mulheres ganham cerca de 20% a 
menos do que os homens. O Ban-
co Nacional de Empregos (BNE) 
apontou quais vagas em seu sis-
tema apresentam a maior taxa de 
diferença salarial entre os gêneros.

No total, foram dez profissões 
identificadas com índices supe-
riores à diferença indicada pelos 

estudos. A maior discrepância foi 
na área de tecnologia: para um 
desenvolvedor front-end, a varia-
ção entre os salários foi de 63,2%. 
Confira a lista de empregos e suas 
respectivas variações:

Desenvolvedor Front-end - 
63,2%; Técnico Administrativo 
- 58%; Gerente Geral - 57,9%; 
Supervisor de Produção - 56,3%; 
Supervisor de Vendas - 43,4%; 
Auxiliar de Manutenção - 41,7%; 
Engenheiro Civil - 38,6%; Gerente 

de Projetos - 36%; Analista de 
Qualidade - 35,8%; Comprador 
- 31,2%.

Nessa lista, encontram-se cargos 
de liderança, como gerentes e 
supervisores, mas também outras 
funções, como auxiliares e de 
analistas. Isso demonstra que a 
desigualdade afeta as mulheres 
em todos os níveis hierárquicos 
e em diversos segmentos, dada a 
variedade de áreas listadas.

Outro aspecto que chama a 

atenção é a relação entre renda 
e escolarização. Os homens têm 
maiores salários e ocupam cargos 
mais altos, mas as mulheres são 
mais escolarizadas: 29,75% delas 
frequentaram o Ensino Superior 
contra 21,5% dos homens, con-
forme a pesquisa Estatísticas de 
Gênero, do IBGE, divulgada no ano 
passado. “É um problema encon-
trar tantas profissões com índices 
altos de desigualdade salarial. É 
um reflexo da nossa sociedade, 

que persiste neste cenário de 
subjugação de gênero no mercado 
de trabalho. 

“Apesar da grande discrepância 
de gênero existir, também há um 
forte movimento nos setores de RH 
que buscam a igualdade. Inclusive, 
muitas empresas têm investido 
em programas de diversidade”, 
ressalta o Chief Operating Officer 
do BNE, José Tortato. - Fonte e 
mais informações: (https://www.
bne.com.br/).

A modalidade home office 
vem sendo adotada em empre-
sas de todo mundo desde me-
ados da década de 1970, mas 
foi após a pandemia que as em-
presas brasileiras começaram 
a olhar com mais atenção para 
esse tipo de atuação no mer-
cado de trabalho. Pesquisas 
do Centro de Pesquisas Pew, 
dos Estados Unidos, indicam 
que futuramente o horário de 
trabalho estipulado das 9h às 
17h deve ser flexibilizado de 
maneira concreta. 

Recentemente, uma pesqui-
sa sobre home office realizada 
pelo núcleo Progep – Programa 
de Estudos em Gestão de Pes-
soas da FIA Business School, 
mostra que a proporção de 
profissionais satisfeitos com 
o home office aumentou de 
64% em 2020 para 73% em 
2021, indicando crescimento 
da percepção positiva dos 
trabalhadores. 

Segundo, André Fischer, 
coordenador do Programa de 
Estudos em Gestão de Pessoas, 
da FIA Business School, o horá-
rio flexível no home office nem 
sempre é colocado em prática, 
mas a aceitação das pessoas 
está em constante mudança. 

“Há ainda muito o que se 
alterar nessa nova política 
de teletrabalho. Com nossa 
pesquisa percebemos um aper-
feiçoamento das condições do 
ambiente de trabalho em casa, 
melhoria do gerenciamento 
do tempo das atividades, a 
manutenção de altos índices 
de comprometimento organi-
zacional e um grande interesse 
dos trabalhadores de que esta 
prática continue sendo adota-
da de modo mais amplo pelas 

organizações”, explica. 
De acordo com o estudo, 

se antes, 13% das pessoas 
contavam com equipamentos 
ergonômicos, desde 2021, 22% 
afirmam ter total ergonomia 
em suas casas. Além disso, 
45% dos respondentes têm um 
cômodo específico individual 
para o trabalho, superando os 
39% da amostra anterior feita 
em 2020. Para Fischer, outro 
ponto para se atentar às me-
lhorias do trabalho home office, 
seria a linha tênue entre a vida 
profissional e pessoal. 

“No nosso levantamento 
mostramos que a ajuda de 
custo para despesas com inter-
net e energia elétrica em casa 
começa a ser uma prática mais 
disseminada: 29% da amostra 
têm ajuda de custo com inter-
net (eram apenas 7% no passa-
do) e 13% com energia elétrica 
(3% em 2020)”, salienta.

Outro ponto a se destacar 
numa possível flexibilidade, 
seria a forma mais satisfatória 
de gerenciar o tempo. Cerca de 
72% dos respondentes estão 
utilizando o tempo economi-
zado com deslocamento para 
atividades pessoais e sentem 
que é possível conciliar traba-
lho com atividades domésticas 
(eram 67% na amostra de 
2020). 

Entretanto, observam-se 
maiores restrições para deter-
minar seu horário de trabalho 
(59% dos respondentes têm 
flexibilidade atualmente, ver-
sus 62% da amostra de 2020), 
o que pode ser um retrocesso 
no processo de adaptação ao 
teletrabalho do ponto de vista 
das pessoas. - Fonte e mais in-
formações: (https://fia.com.br/).

Maioria dos profissionais 
preferem trabalhar home office

Os cargos com maior diferença salarial entre homens e mulheres




