
O futuro da análise 
de dados passa pela 

RPA e Cloud

Em um mundo cada 
vez mais tecnológico 
e globalizado, 
a maioria das 
empresas enfrenta 
o desafio do 
gerenciamento de 
grandes volumes de 
dados

Bem como de traba-
lhos manuais que 
demandam tempo 

e, além disso, ainda cor-
rem grande risco de erros 
durante o processo de 
análise desses dados - fato 
que não é nada produtivo e 
efetivo para uma organiza-
ção. Hoje, mesmo estando 
na era da transformação 
digital, é comum nos de-
pararmos com empresas 
que não investem na auto-
mação de alguns serviços 
ou no armazenamento em 
nuvem mesmo sabendo o 
quanto isso é importante 
para as organizações como 
um todo.

Neste sentido, é impe-
rativo pensar no quanto 
toda essa tecnologia que 
temos hoje pode ajudar 
as empresas a terem mais 
produtividade e redução 
no tempo de produção, 
potencializando o serviço 
prestado pelos colabo-
radores e otimizando o 
trabalho 100% manual, 
sobretudo com o uso da 
tecnologia para execução 
de processos repetitivos. 

Ou, indo além, como um 
bom servidor em nuvem 
pode deixar todos os seus 
dados mais seguros e com 
fácil acesso para todas as 
pessoas autorizadas da 
empresa.

Logo, é inegável que a 
tecnologia pode ajudar 
em diferentes frentes, 
reduzindo até mesmo 
os recursos aplicados e 
contribuindo para uma 
diminuição de gastos des-
necessários. 

É fundamental entender 
o papel da RPA - Toda 
empresa precisa conhe-
cer muito bem os dados 
armazenados, isso é fato. 
Para que a etapa de análise 
seja eficiente, utilizando 
ferramentas tecnológicas 
práticas e rápidas, a au-
tomação surge como uma 
alternativa viável, redu-
zindo, inclusive, o número 
de erros, uma vez que os 
dados são insumos em 
constante mudança e nem 
sempre é possível acompa-
nhar tais alterações. 

Assim, com a RPA, não 

é preciso alocar um cola-
borador exclusivamente 
para tarefas repetitivas, 
uma vez que a tecnologia 
consegue desempenhar 
este processo de forma 
totalmente automatizada. 
Inclusive, a tendência é 
que a indústria de RPA con-
tinue crescendo, conforme 
aponta o levantamento 
State of the RPA Developer 
Report 2021. 

A maioria dos entrevis-
tados (92%) pontuou que 
acreditam no alto poten-
cial de crescimento da 
RPA nos próximos anos, 
enquanto 77% esperam 
que as empresas contra-
tem mais desenvolvedores. 
A importância do arma-
zenamento em nuvem 
- Ou cloudcomputing,  já 
mostrou sua importância 
ao longo dos últimos anos. 

Por ser uma tecnologia 
confiável e consistente, 
que ajuda diretamente 
as empresas a guardarem 
informações em um único 
servidor remoto com uma 
grande capacidade de 
armazenagem e processa-
mento de dados, a cloud 
se destaca no mercado 
justamente pela confiabi-
lidade por trás desse tipo 
de armazenamento. 

Por isso, não é exagero 
nenhum afirmar que o su-
cesso e o futuro da análise 
de dados também passam 
pela nuvem. No âmbito 
empresarial, a computação 
em nuvem consegue pro-
mover vantagens diversas, 
como serviços com maior 
agilidade e escalabilidade, 
bem como segurança e 
confiabilidade nas opera-
ções. 

Além disso, não demanda 
um grande investimento 
com infraestrutura, como 
é o caso de data centers, 
por exemplo, resultando 
na redução do uso de es-
paços físicos. Concluindo, 
destaco a dimensão do im-
pacto que essas mudanças 
provocam para a rotina 
operacional. 

Com isso, tem-se um 
cenário automatizado e 
capaz de suportar um fluxo 
de dados que só tende a 
crescer, com profissionais 
preparados para utilizar 
informações de forma 
analítica e estratégica, 
condição que abre portas 
para um futuro de inúme-
ras possibilidades. 

(*) - Com pós em Marketing 
e Geoprocessamento e graduação 

em Publicidade e Propaganda, 
é COO do Grupo Toccato 
(https://toccato.com.br/).
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Ativo                   2021                   2020
Circulante 19.170.101,19 19.167.839,70
Disponível 901.360,02 240.628,53
Numerário 33.519,36 3.708,43
Aplicacões Financeiras 867.840,66 236.920,10
Realizável a Curto Prazo 18.268.741,17 18.927.211,17
Outros Créditos 1.291.202,52 1.931.259,17
Contas Correntes 3.656.218,43 3.656.218,43
Estoque 13.309.836,32 13.328.605,36
Tributos a Recuperar 14,34 14,33
Desp. Exerc. Pagas Antec. 11.469,56 11.113,88

Não Circulante 40.887.339,27 59.652.517,25
Realizavel Longo Prazo 85.922,42 139.046,72
Cessão de Créditos 85.922,42 139.046,72
Investimentos 11.647.646,41 12.473.083,40
Participações Societárias 11.647.646,41 12.473.083,40
Imobilizado 29.153.770,44 47.040.387,13

Total Ativo 60.057.440,46 78.820.356,95

GRGRGRGRGRYPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.AYPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.AYPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.AYPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.AYPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
CNPJ 00.123.293/0001-02

Relatório da Diretoria
Prezados senhores, a diretoria vem apresentar as demonstrações financeiras levantadas em 31.12.2021. O patrimônio líquido atingiu R$ 11.422.712,18 (Onze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e doze
reais e dezoito centavos).

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 Demonstração de Fluxo de Caixa 31/12/2021

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido 31/12/2021
Capital Lucros

       social     acumulados              Totais
Saldo em 31/12/2020 130.000,00 10.626.485,09 10.756.485,09
Apropriação de
  Reserva de Capital - - -
Apropriação de
  Reserva de Lucros - - -
(-) Lucros distribuidos e/ou
  a Disposição da Assembléia - (10.626.485,10) -
Resultado do Periodo - 11.292.712,19 11.292.712,19
Saldo em 31/12/2021 130.000,00 11.292.712,18 11.422.712,18

Passivo                   2021                   2020
Circulante 24.245.962,89 41.579.706,47
Efetivas 24.245.962,89 41.579.706,47
Obrig. Trabalhistas 1.320,00 1.254,00
Obrig. Tributárias 196.293,40 135.766,75
Outras Obrigações 648.349,49 642.685,72
Contas Correntes - -
Dividendos 23.400.000,00 40.800.000,00

Não Circulante 24.388.765,39 26.484.165,39
Longo Prazo 24.388.765,39 26.484.165,39
Empréstimos 23.000.000,00 25.095.400,00
Participação Societaria 1.388.765,39 1.388.765,39

Patrimônio Líquido 11.422.712,18 10.756.485,09
Capital Social 130.000,00 130.000,00
Integralizado 130.000,00 130.000,00
Reservas 11.292.712,18 10.626.485,09
De Capital - -
De Lucros 11.292.712,18 10.626.485,09
Ajuste de Avaliação Patrimonial - -

Total Passivo 60.057.440,46 78.820.356,95

Atividade Operacionais                   2021                   2020
Lucro Líquido 11.292.712,19 10.504.611,77
Outros Créditos 640.056,65 (1.383.046,52)
Estoques 18.769,04 (36.878,85)
Tributos a Recuperar (0,01) -
Seguros (355,68) (864,31)
Obrigações Trabalhistas 66,00 -
Obrigações Tributárias 60.526,65 (630.359,52)
Outras Obrigações 5.663,77 26.634,43
Caixa Liquido Gerado nas
  Atividade Operacionais 12.017.438,61 8.480.097,00
Atividades de Investimento
Contas Correntes - -
Imobilizado 17.886.616,69 (2.320.716,79)
Participações Societárias 825.436,99 1.437.279,66
Cessão de Creditos 53.124,30 (2.590,76)
Caixa Líquido Gerado nas
  Atividades de Investimento 18.765.177,98 (886.027,89)
Atividades de Financiamento
Contas Correntes - -
Empréstimos (2.095.400,00) (404.600,00)
Distribuição de Lucros - -
Dividendos a Pagar (28.026.485,10) (7.200.000,00)
Caixa Líquido Consumido nas
  Atividades de Financiamento (30.121.885,10) (7.604.600,00)
Aumento Líquido
  Nas Disponibilidades 660.731,49 (10.530,89)
Saldo de Disponibilidades 901.360,02 240.628,53

Flavio Ognibene Guimarães
Diretor - CPF:. 056.139.798-80

Claudio Odair Braz Faria
Contador - CRC:. 1SP214.268/O-9

Demonstração de Resultado do Exercício 31/12/2021
                  2021                   2020

Receita Bruta 6.282.495,86 4.831.337,65
Imp. Inc. s/Vendas/Serv. 229.311,11 176.343,83
(=) Receita Líquida 6.053.184,75 4.654.993,82
Custos - -
(=) Lucro Bruto 6.053.184,75 4.654.993,82
Despesas Operacionais 1.675.261,65 1.374.047,94
Administrativas 87.026,88 15.040,80
Financeiras 2.564,40 2.421,30
Gerais 127.011,48 90.755,28
Tributárias 1.104.885,73 908.360,10
Outras Despesas 353.773,16 357.470,46
Receitas Operacionais 5.943.381,65 6.656.825,10
Financeiras 53.754,64 21.204,76
Outras Receitas 5.889.627,01 6.635.620,34
Lucro Operacional 10.321.304,75 9.937.770,98
Desp. Não Operacional 1.629,37 2.315,42
Rec. Não Operacional 973.036,81 569.156,21
(=) Resultado do Exercício 11.292.712,19 10.504.611,77

Ativo                   2021                   2020
Circulante 8.382.245,16 9.851.326,45
Disponível 877.337,49 492.098,94
Numerário 118.718,51 771,74
Aplicações Financeiras 758.618,98 491.327,20
Realizável a Curto Prazo 7.504.907,67 9.359.227,51
Titulos a Receber 3.540.257,47 3.978.497,02
Outros Créditos 191.362,30 191.362,30
Estoque 3.773.260,00 5.189.340,29
Tributos a Recuperar 27,90 27,90

Não Circulante 11.737.131,41 14.897.696,92
Realizavel Longo Prazo 11.737.131,41 14.897.696,92
Clientes 11.737.131,41 14.897.696,92

Total Ativo 20.119.376,57 24.749.023,37

GRGRGRGRGRYPS PELOTYPS PELOTYPS PELOTYPS PELOTYPS PELOTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.AAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.AAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.AAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.AAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
CNPJ 13.550.813/0001-05

Relatório da Diretoria
Prezados senhores, a diretoria vem apresentar as demonstrações financeiras levantadas em 31.12.2021. O patrimônio líquido atingiu o valor de R$ 5.991.207,54 (Cinco milhões, novecentos e noventa e um mil, duzentos
e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 Demonstração de Fluxo de Caixa 31/12/2021

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido 31/12/2021
Capital Lucros

           social     acumulados              Totais
Saldo em 31/12/2020 2.000.100,00 4.363.814,01 6.363.914,01
Ajustes de exercícios
  anteriores - - -
(-) Lucros distribuidos e/ou a
  Disposição da Assembléia - (4.363.814,00)
Resultado do Período - 3.991.107,53 3.991.107,53
Saldo em 31/12/2021 2.000.100,00 3.991.107,54 5.991.207,54

Passivo                   2021                   2020
Circulante 14.128.169,03 18.385.109,36
Efetivas 14.128.169,03 18.385.109,36
Fornecedores - -
Obrig. Tributárias 81.243,13 56.652,89
Outras Obrigações 12.926.925,90 16.328.456,47
Contas Correntes - -
Dividendos a Pagar 1.120.000,00 2.000.000,00

Patrimônio Líquido 5.991.207,54 6.363.914,01
Capital Social 2.000.100,00 2.000.100,00
Integralizado 2.000.100,00 2.000.100,00
Reservas 3.991.107,54 4.363.317,78
De Lucros 3.991.107,54 4.363.317,78
Prejuízos Acumulados - 496,23

Total Passivo 20.119.376,57 24.749.023,37

Atividade Operacionais                   2021                   2020
Lucro Líquido 3.991.107,53 4.322.472,79

Titulos a Receber 3.598.805,06 3.923.170,94

Outros Créditos - 43.140,63

Estoque 1.416.080,29 -

Tributos a Recuperar - -

Fornecedores - -

Obrigações Tributárias 24.590,24 25.135,61

Outras Obrigações (3.401.530,57) (4.020.052,04)

Ajustes de Exercícios Anteriores - (496,23)

Caixa Líquido Gerado nas
  Atividades operacionais 5.629.052,55 4.293.371,70

Atividades de Investimento
Caixa Líquido Gerado nas
  Atividades de Investimento - -

Atividades de Financiamento
Contas Correntes - -

Dividendos a Pagar (880.000,00) -

Emprestimos - 1.399.503,77

Distribuição de Lucros (4.363.814,00) -

AFAC - (5.399.007,54)

Caixa Líquido Consumido nas
  Atividades de Financiamento (5.243.814,00) (3.999.503,77)
Aumento Líquido

  nas Disponibilidades 385.238,55 293.867,93
Saldo de disponibilidades 877.337,49 492.098,94

Flavio Ognibene Guimarães
Diretor - CPF:. 056.139.798-80

Claudio Odair Braz Faria
Contador - CRC:. 1SP214.268/O-9

Demonstração de Resultado do Exercício 31/12/2021
                  2021                   2020

Receita Bruta 6.665.983,42 5.157.104,96
Deduções 419.391,73 224.550,82
(=) Receita Líquida 6.246.591,69 4.932.554,14
Custos 1.736.646,35 88.001,24
(=) Lucro Bruto 4.509.945,34 4.844.552,90
Despesas Operacionais 598.698,50 547.753,62
Administrativas 11.523,82
Financeiras 16.646,61 18.523,69
Gerais 41.920,24 56.235,62
Tributárias 357.800,26 288.356,19
Outras Despesas 170.807,57 184.638,12
Receitas Operacionais 79.860,69 25.673,51
Financeiras 79.860,69 25.673,51
Outras Receitas - -
Lucro Operacional 3.991.107,53 4.322.472,79
Rec. Não Operacional - -
(=) Resultado do Exercício 3.991.107,53 4.322.472,79

10º Subdistrito - Belenzinho
Jesse Alves dos Santos - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço Saber que nos termos do Artigo 56 da Lei 6015/73 e Capítulo XVII, Se-
ção III, Item 35 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo, houve Retificação no nome da registrada: 
NELLY VANESSA MOLLO COSSIO, brasileira, nascida aos 03/06/2003, em 
São Paulo - SP, filha de Antonio Mollo Cancari e de Justina Cossio Acuña, 
que passou a usar o nome de: ANELY AYLA MOLLO COSSIO, conforme 
averbação feita à margem do registro lavrado nesta Serventia, no Livro 
A-176, fls.196, sob termo nº 168911.

Uma pesquisa realizada 
pela Team Upp, con-
sultoria especializada 

em engajamento e bem-estar 
gamificados, com soluções 
personalizadas de Employee 
Experience, aponta que 
empresas com ações de EX 
possuem uma otimização de 
25% nos lucros. Portanto, 
funcionários que se sentem 
parte da companhia levam 
esse sentimento para o seu 
desempenho no dia a dia, tra-
zendo resultados positivos. 

“Iniciativas voltadas para a 
experiência do colaborador 
trazem consequências como 
melhora na produtividade e 
retenção de talentos de alto 
potencial. Isso impacta di-
retamente na lucratividade 
das empresas”, afirma Pedro 
Iglesias, sócio e business 
development manager da 
Team Upp.

Employee Experience 
consiste em observar a ex-
periência dos colaboradores 
como etapa fundamental 
para o sucesso do negócio, 
trazendo essa jornada para 
o centro das discussões. O 
termo foi criado em 2015, 
quando a empresa Airbnb 
aderiu ao cargo de Global 
Head of Employee Expe-
rience e de lá para cá, o 
investimento nesta prática 
se mostrou extremamente 
rentável para diferentes 
portes de empresas. 

Funcionários que se sentem parte da companhia levam esse 
sentimento para o seu desempenho no dia a dia.

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas

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

Employee Experience: 
dicas para melhorar a jornada 

dos colaboradores
Diante da notável mudança no cenário profissional, as empresas passaram a olhar com mais atenção para 
seus colaboradores e para as individualidades de cada um. Focar no trabalhador vai além de ambientes 
acolhedores e benefícios, mas sim, proporcionar integração, bem-estar e ouvir o que cada um tem a dizer

desde atração/admissão 
até a retenção e poten-
cial saída do mesmo (se 
possível dividido pelo 
tipo de persona).

	 •	Trabalhe	a	comunicação	
interna: A experiência 
do colaborador começa, 
antes de qualquer coi-
sa, em como ele recebe 
informações e percebe 
os valores da empresa 
onde atua. A falta de 
comunicação pode dei-
xar os colaboradores 
sem orientação, favo-
recendo a ansiedade, a 
desmotivação e conflitos 
internos.

	 •	Games	de	treinamento,	
onboarding e desenvol-
vimento: Muito além dos 
jogos de videogame, a ga-
mificação pode ser uma 
ferramenta poderosa 
para tornar o aprendi-
zado mais interativo e 
divertido.

 
Cuidar dos colaboradores 

é repensar todas as crenças 
da empresa. Pode ser uma 
mudança que leva tempo e 
precisará de investimentos. 
Além disso, está ligada di-
retamente com a estrutura 
cultural da empresa e a ne-
cessidade dela ser reavaliada 
e renovada o quanto antes, se 
necessário. - Fonte e mais in-
formações, acesse: (https://
www.teamupp.com.br/).
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Na prática, a ação vem 
mudando o foco de atuação 
do RH, que até então eram 
recrutamento, desenvolvi-
mento e gestão de talen-
tos, e que hoje passaram a 
englobar a estruturação de 
um local de trabalho mais 
interativo e atraente. Além 
disso, o empregador também 
observa outras vantagens, 
como consequência do olhar 
mais cuidadoso para a jor-
nada do colaborador, como 
redução da taxa de absen-
teísmo, menor rotatividade 
do quadro de funcionários, 
e melhor saúde física e emo-
cional da equipe. 

Dicas para iniciar a im-
plementação de Employee 
Experience na sua empresa: 
	 •	Evite	 fórmulas	 prontas,	

cada empresa é única e 
composta por profissio-
nais com necessidades es-
pecíficas. Saiba ouvi-los. 

	 •	Traga	 a	 discussão	 do	
tema para os tomadores 
de decisões da sua com-
panhia 

	 •	Tenha	 um	 olhar	 atento	
ao assunto.

	 •	Busque	tornar	a	atração	
de novos talentos mais 
humana e acolhedora, 
integrando e envolvendo 
diferentes hierarquias 
nessas contratações e 
em todo o processo de 
onboarding.

	 •	Realize	um	mapeamento	
completo da jornada do 
seu colaborador (pro-
cessos, comunicações 
e pontos de contato) 
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