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Com o crescimento exponencial do número de ataques cibernéticos nos 
últimos meses, que vitimaram diversas companhias, entre elas, gigantes, 
como Localiza, Americanas e Sebrae, além de alguns tribunais de justiça e 
outros órgãos públicos, foi ampliada também a necessidade das empresas 
redobrarem sua atenção aos cuidados com segurança e treinamento de 
seus colaboradores.   

Cibersegurança deve ser hoje uma priori-
dade em todas as empresas
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Os últimos anos de cenário pandêmico proporcionaram profundas 
transformações na vida das pessoas.   

Salário emocional: a tendência da Gestão 
no cenário pós-pandemia

Novo modelo de gestão adotado por grandes empresas, a cultura ágil 
consiste na cooperação entre as equipes com objetivo de reduzir a buro-
cracia dos processos produtivos.   

Metodologias Ágeis: como as empresas 
estão se adaptando

A cooperativa é gerenciada por cooperadores/donos que, em geral, não 
tem habilidade nem formação em gestão, o que a torna ineficiente. Na 
gestão democrática, a cooperativa é administrada pelos cooperadores/
donos eleitos entre si que possuem direitos iguais pelo voto único e que 
têm o pod er de elaborar a formulação das suas próprias políticas.    

Uma nova regra cooperativista e o apoio à 
autogestão
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A Inteligência Artificial (IA) é 
a simulação da inteligência 
humana por máquinas. É 
provavelmente a primeira coisa 
que vem à mente quando você 
pensa em filmes de ficção 
científica como Exterminador 
do Futuro. O que você 
provavelmente não percebeu 
é que esse entusiasmo está 
fundamentado na realidade: 
vivemos em um mundo cada vez 
mais conectado e inteligente. 

Hoje, você pode construir um avião, 
investir em ações e até conectar seu 

CRM à sua caixa de entrada para priorizar 
os e-mails mais importantes. E os números 
falam por si: de acordo com o SEM Rush, 
a taxa de crescimento anual projetada da 
IA entre 2020 e 2027 é de 33,2%. Seu uso 
no marketing não fica muito atrás. A IA 
utiliza sua tecnologia para coletar dados 
e informações necessárias para tomar 
decisões automatizadas. Como? 

Por meio do uso de análises de big 
data, aprendizado de máquina e outros 
processos para obter informações sobre 
o público-alvo. É assim que, com a IA, o 
departamento de Marketing pode entender 
melhor o comportamento de seus consu-
midores e, assim, construir estratégias 
que maximizem o retorno do investimento 
(ROI). Mercado Livre, Amazon e Spotify 
são apenas algumas das empresas que mais 
se beneficiaram com seu uso.

Confira seis exemplos de como a 
IA está mudando o mundo 

do marketing:
 
1. Chatbot – São aplicativos que permi-

tem simular uma conversa com uma pessoa 
real, fornecendo respostas automáticas às 
suas dúvidas ou perguntas mais comuns. 
As empresas começaram a usá-los como 

Mais ciência e menos ficção: Inteligência 
Artificial aplicada ao Marketing
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uma forma alternativa de gerenciar o 
atendimento ao cliente, facilitando a co-
municação em toda a jornada do cliente, 
principalmente nas áreas de suporte

2. Pesquisa por voz – O recurso permi-
te buscas realizadas pela voz humana em 
sistemas que possam entendê-la. Seu uso 
se expandiu de acordo com o desenvolvi-
mento dos dispositivos móveis e funciona 
como uma alternativa às buscas escritas. 

O avanço da tecnologia neste setor re-
sultou na introdução de vários assistentes 
de busca, como Cortana e Siri. Esses as-
sistentes podem processar e compreender 
a linguagem natural do usuário e interagir 
com ela graças à IA.

3. Reconhecimento de imagem – Um 
processo realizado por software que reco-
nhece imagens de algoritmos matemáticos 
complexos. A IA é capaz de identificar, 
analisar e comparar as matrizes de bits 
que compõem uma imagem digital, a fim 
de realizar alguma ação com base nas 
informações obtidas.

4. Criando conteúdo – Criar conteúdo 
de alta qualidade é muito mais desafiador! 
No entanto, a IA permite que os mecanis-
mos produzam conteúdo personalizado, 
atraente e otimizado para conversão, 
proporcionando aos usuários experiências 
únicas. Isso se deve ao fato de que a IA 
é capaz de aprender as preferências de 
nossos principais públicos e gerar material 
com base em seus interesses.

5. Publicidade programática – Use 
uma maneira mais inteligente de anunciar 
online. Os anunciantes pagam para que 
seus anúncios sejam exibidos apenas para 
seu público-alvo, permitindo que marcas 
e consumidores se conectem na hora, no 
lugar e da maneira certa, detectando assim 
que determinada pessoa tem interesse real 
em receber determinado anúncio. 

É assim que a publicidade programática 
está crescendo muito rapidamente na 
mídia, e tudo indica que essa tendência 
continuará aumentando.

6. Analytics e programação orien-
tada a dados – A IA é usada na análise e 
medição dos resultados. Isso é absoluta-
mente necessário para garantir o sucesso 
de qualquer estratégia, pois a IA realiza 
rastreamento em tempo real com infor-
mações contrastantes para a tomada de 
decisão local, auxiliando na resolução de 
problemas e propondo mudanças na estra-
tégia para melhor se adequar ao usuário.

Como os setores Business to Business 
(B2B) e Business to Consumer (B2C) 
podem se beneficiar da IA? - A incorpo-
ração da IA no campo B2C tem ocorrido 
de forma mais rápida e natural do que 
no mundo B2B, que vem mudando nos 
últimos tempos. 

Isso se deve principalmente à sua capa-
cidade de processar enormes quantidades 
de dados que são muito úteis para melhorar 
a jornada do cliente, geração de leads, 
personalização de mensagens e oferta de 
produtos e serviços em tempo real, para 
citar alguns. 

Essa habilidade, que nada mais é do que 
Big Data, tem sido a base de inúmeras 
empresas e seus planos individuais de 
Marketing Digital para empresas de ambos 
os setores.

(Fonte: Ari Liskjack é CEO ISource Marketing 
(https://isource.agency/).

Venda do Chelsea recebe sinal verde
O governo britânico deu sinal verde para oficializar a venda do Chelsea, 

garantindo a presença do clube na próxima edição da Premier League. 
A medida permitirá a transferência de propriedade do clube londrino 
para o consórcio norte-americano liderado por Todd Boehly. Antigo 
proprietário dos Blues, o oligarca russo Roman Abramovich, que tem 
passaporte português, não ganhará nada com a venda do Chelsea, pois 
toda a renda será doada a uma instituição de caridade que cuida das 
vítimas da guerra na Ucrânia. As mais altas autoridades de Londres 
informaram que “estão prontas para emitir as autorizações necessárias 
para validar a venda”. O consórcio norte-americano pagou quase cinco 
bilhões de euros para assumir a equipe londrina (ANSA).      Leia 
a coluna completa na página 5
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Crime hediondo
Com punições duras aos agresso-

res, foi sancionada sem vetos pelo 
presidente Jair Bolsonaro a Lei Henry 
Borel, que estabelece medidas pro-
tetivas para crianças e adolescentes 
vítimas de violência doméstica e 
familiar e considera crime hediondo 
o assassinato de menores de 14 anos. 
Segundo a lei, qualquer pessoa que 
tenha conhecimento de violência 
contra crianças e adolescentes tem 
o dever de denunciar (ABr).

Webinário “Energias Renováveis: Desafios 
Regulatórios”

@O curso de Direito do Centro de Humanidades (CH) da Universi-
dade Estadual da Paraíba (UEPB) promove, no dia 26 de maio, o 

Webinário “Energias renováveis: desafios regulatórios”, a ser transmi-
tido no canal da Rede UEPB no YouTube, das 8h às 12h. O propósito 
da discussão é analisar as principais tendências do setor no Nordeste 
e as dificuldades regulatórias para a expansão das energias renováveis 
na região. O Webinário é uma ação do curso de Direito em parceria 
com o escritório de advocacia FCR Law, de São Paulo, e o ILM GROUP, 
grupo fundado para auxiliar empresas e empreendedores estrangeiros 
a fazer negócios no Brasil. Os palestrantes são: Agassiz Almeida Filho, 
advogado e professor de Direito Constitucional do CH; Christian de 
Souza Barauskas Cecchini, engenheiro elétrico e especialista técnico 
regulatório da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (AB-
SOLAR); Elbia Gannoum, economista e CEO da Associação Brasileira 
de Energia Eólica (ABEEólica); e Marcelo Coimbra, sócio do FCR Law 
e doutor em Direito pela Universidade de Colônia, Alemanha (https://
news.fcrlaw.com.br/eventos/webinario-energias-renovaveis-desafios-
-regulatorios/?mc_cid=93993954b5&mc_eid=2972d24bdf).      Leia 
a coluna completa na página 6
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LOw-CODE PODE 
RESOLVER PRObLEMA 
DA ESCASSEz DE 
MãO DE ObRA DE tI

    Leia na página 4
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Não existe fórmula 
mágica para 

sucesso empresarial

Ao buscar recursos 
para transformar 
uma ideia em 
algo concreto, o 
empreendedor 
desconhece 
alguns itens que 
o diferenciam do 
empresário que 
gostaria de ser

É comum os empreen-
dedores só percebe-
rem que cometeram 

erros, ou que faltou algo 
na empreitada, quando 
não estão conseguindo ter 
o retorno financeiro ou de 
satisfação idealizada. No 
mundo dos negócios, o em-
presário precisa ter a inicia-
tiva, ousadia e criatividade 
do empreendedor aliada à 
técnica de execução de um 
perito no ofício. 

Também são necessários 
a habilidade, a flexibilidade 
e o poder de execução, a 
gestão e o controle de um 
administrador. Quando 
não se tem algumas destas 
habilidades, é fundamental 
buscar sócios e parceiros 
complementares para as-
sim garantir o equilíbrio 
necessário para o sucesso 
empresarial. 

A gestão correta de cada 
setor e departamento da 
empresa, com ações e 
reportes que alinham os 
resultados atingidos pelos 
departamentos aos plane-
jamentos e expectativas 
geradas pelos empreende-
dores, é o que vai ajudar a 
entender se a empresa está 
mais perto ou mais distante 
do sucesso empresarial.

Para uma boa gestão 
empresarial, o primeiro 
passo é reconhecer que um 
negócio não é composto 
apenas de um setor, como 
alguns empreendedores e 
alguns gestores defendem, 
colocando forças, energia, 
atenção e importância em 
departamentos isolados. 
Uma empresa é um siste-
ma complexo e, como todo 
organismo, precisa de tra-
balho em conjunto. 

Setores interligados entre 

si, quando trabalham em 
harmonia e interdependên-
cia, são mais eficazmente 
gerenciados, direcionados e 
potencializadores de resul-
tados, garantindo uma em-
presa mais saudável. Em um 
país como o Brasil, apesar 
de toda a burocracia, cada 
vez mais as pessoas decidem 
abrir uma empresa. 

Seja por necessidade, 
sonho ou mesmo pela real 
oportunidade de mudar 
uma situação econômica 
e comercial desfavorável, 
empreender no Brasil e no 
resto do mundo é uma tarefa 
gratificante, quando bem 
planejada e executada, prin-
cipalmente no que se refere 
ao impacto socioeconômico. 

Porém, Infelizmente, mui-
tas acabam fechando suas 
portas precocemente, seja 
por não adequação a fatores 
externos ou mesmo por 
inexperiência. Portanto, é 
importante ter consciência 
de que a longevidade de uma 
organização depende, além 
da venda e entrega de pro-
dutos e serviços com valor 
para os clientes, de uma boa 
gestão. Afinal de contas, a 
administração competente 
possibilita o uso adequado 
dos recursos e controle para 
o melhor direcionamento 
das ações que ajudam no 
alcance dos objetivos.

Para melhorar a gestão 
de um negócio e não virar 
estatística negativa, é reco-
mendável a busca pela ajuda 
de consultores em gestão 
empresarial e estratégia, 
como os da Light Consulting 
& Coaching, que por meio 
de diagnósticos estratégicos 
e personalizados, ajudam 
a identificar as áreas da 
empresa que precisam de 
suporte prioritário. 

Assim, é possível diagnos-
ticar e indicar soluções para 
o crescimento de maneira 
estruturada e organizada. O 
importante é não abrir mão 
de uma atuação mais segura 
na gestão empresarial de um 
empreendimento.

(*) - É consultor, mentor e especialista 
em gestão empresarial, CEO da LCC - 

Light Consulting e Coaching 
(www.lightconsulting.com.br).

Fábio Lima (*)

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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br
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A Engenharia 4.0 vem provocando uma verdadeira 
revolução no setor da construção, otimizando processos 
nos canteiros de obras, que vão de aspectos operacionais 
à gestão. Diversas soluções e inovações são responsáveis 
por automatizar tarefas, reduzir custos e aumentar a 
eficiência. Programas de inovação representam a porta 
de entrada para muitas dessas soluções que buscam se 
estabelecer no mercado. 

É o caso do Vetor AG, programa de inovação aberta 
da Andrade Gutierrez, que já estabeleceu mais de mil 
conexões com startups e acelerou 30 soluções que estão 
sendo aplicadas em obras da construtora. Conheça cinco 
dessas soluções que estão impactando o setor:
 1) Mentor Construção - Disponível em versão web 

e mobile, a plataforma da Mentor Construção possi-
bilita digitalizar a programação semanal das obras, 
automatizar a geração de KPIs relacionados à mão 
de obra e equipamentos e centralizar ocorrências e 
relatórios de plano, causa e ação. Com isso, aumenta 
a produtividade dos canteiros e a startup estima 
uma redução de até 70% nos desperdícios de mão 
de obra.

 2) Rastreabilidade de Peças de Concreto - A 
plataforma da SGP+ centraliza as informações 
sobre pré-moldados, facilitando a rastreabilidade 
e garantindo informações para investigações de 
falha. Ela gera, automaticamente, para cada peça 
de concreto, um databook com todo o histórico 
de informações e documentos gerados. Com isso, 
reduz em até 40% o tempo gasto na busca de dados 
e eles não se perdem.

 3) Exoesqueleto - A solução da startup Exy é um 
exoesqueleto para ser usado nos membros supe-
riores dos trabalhadores, reduzindo problemas de 
ergonomia em atividades repetitivas, como é o caso, 
entre outras, da montagem de painéis em uma obra 
de usina fotovoltaica da Andrade Gutierrez. Seu 
uso foi pensado para trazer mais conforto e saúde 
aos montadores, e consequentemente, favorece o 
ganho de produtividade. O equipamento, apesar de 
ser originalmente criado para outros setores, como 

Aposentados, pensionistas e re-
formados remunerados com mais 
de 65 anos têm direito a uma isen-
ção extra na declaração do Imposto 
de Renda. Os rendimentos até o 
valor de R$ 1.903,98 por mês – ou 
R$ 24.751,74 no ano, considerando 
o 13º salário – devem ser informa-
dos em uma ficha específica da 
declaração e não estão sujeitos a 
imposto.

“Além dessa isenção, eles tam-
bém têm direito à isenção prevista 
na tabela progressiva do IR, que 
vale para todos os contribuintes. 
A tabela progressiva já prevê esse 
valor como faixa isenta a partir do 
momento em que esses contribuin-
tes completam 65 anos”, explica 
Antonio Gil, sócio de Impostos 
da EY.  

De acordo com o especialista, a 

parcela isenta deve ser informada 
na ficha “Rendimentos isentos e 
não tributáveis”. É preciso selecio-
nar o código “10 - Parcela isenta 
de proventos de aposentadoria, 
reserva remunerada, reforma e 
pensão de declarante com 65 anos 
ou mais”. Também é necessário 
separar o valor do 13º salário e 
colocá-lo no campo destinado a ele. 

“Outro detalhe interessante 

é que se, no preenchimento da 
ficha ‘Rendimentos isentos e não 
tributáveis’, o valor ultrapassar o 
limite da isenção - e isso é muito 
comum para quem tem mais de 
uma fonte de aposentadoria, pen-
são ou reforma -, o próprio progra-
ma, automaticamente, calcula o 
excesso e já transporta esse valor 
para a ficha ‘Rendimentos tributá-
veis recebidos de pessoa jurídica’. 

Anteriormente, era preciso fazer 
manualmente”, comenta Gil. 

O montante que excedeu o limite 
de R$ 24.751,74 (R$ 22.847,76 dos 
rendimentos mensais e R$ 1.903,98 
do 13º seguirá a tributação pela 
tabela progressiva do Imposto de 
Renda. O prazo para a entrega da 
declaração do Imposto de Renda 
termina no próximo dia 31. Fonte: 
Agência EY.

Confiança do consumidor 
caiu 3,1 pontos em maio
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado 

pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 3,1 pon-
tos de abril para maio deste ano. A queda veio depois 
da alta de 3,8 pontos de março para abril. Com isso, 
o indicador chegou a 75,5 pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos. Os dados da FGV foram divulgados 
ontem (25).

Segundo a FGV, a queda do ICC foi influenciada pela piora 
das expectativas dos consumidores brasileiros para os pró-
ximos meses. O Índice de Expectativas recuou 5,1 pontos 
e chegou a 81 pontos, principalmente devido às avaliações 
sobre a situação financeira da família nos próximos meses.

Já o Índice da Situação Atual, que avalia a confiança no 
presente, se manteve estável em 69,1 pontos. Segundo 
a pesquisadora da FGV Viviane Seda Bittencourt, os re-
sultados dos últimos meses mostram que a inflação e a 
dificuldade de obter emprego continuam impactando de 
forma negativa as famílias (ABr).

As compras online faci-
litam a vida de muitos, 
principalmente por 

serem rápidas e não deman-
dar deslocamento até o pon-
to de venda físico. Por isso, 
atualmente o consumidor 
online busca por agilidade, 
facilidade e qualidade no 
atendimento. 

De acordo com Irene Sil-
va, CEO da Ellevo, empresa 
pioneira e referência na-
cional no desenvolvimento 
de soluções em tecnologia 
para gestão de atendi-
mento. “Atualmente com 
a correria do dia a dia as 
pessoas optam por comprar 
online por conta da escas-
sez de tempo, por isso um 
atendimento de qualidade 
e que respeite os prazos, é 
a melhor opção”. 

Irene explica que quando 
o cliente possui uma expe-
riência ruim no atendimen-
to, ainda mais online, que 
possui uma concorrência 
grande através de um cli-
que, raramente volta a fazer 
negócio. “Entre as princi-
pais queixas dos clientes, 
podemos citar tempo de 
resposta excessivamente 
longo, atendentes mal pre-
parados, sites lentos e falta 
de canais de atendimento, 
por isso, oferecer um aten-
dimento centralizado, es-

Quatro dicas para um 
atendimento online eficiente
O consumidor está cada vez mais exigente quanto ao atendimento, inclusive quando se trata de uma 
compra feita pela internet

atendimento: oferecer 
um canal de atendimento 
que possa ser acessado 
pelo mobile é impres-
cindível. Muitas pessoas 
optam por finalizar a 
compra através do ta-
blets e smartphones. O 
smartphone foi o meio 
mais utilizado para fazer 
compras em 2021, com 
87%. Os dados são de 
uma pesquisa realizada 
pela CNDL e pelo SPC 
Brasil, em parceria com 
a Offer Wise Pesquisas. 
Não é apenas o setor de 
e-commerce que deve 
investir na qualidade 
de atendimento, como 
também o de serviços, 
educação e saúde. No 
ano passado, os cursos 
a distância aumentaram, 
assim como as buscas 
por serviços de saúde na 
internet. 

Em uma pesquisa feita pelo 
Comitê Gestor da Internet 
(CGI.Br), no ano passado e 
publicada em abril, a procura 
pelos cursos aumentou em 
77% pelos entrevistados. 
O acesso a resultados de 
exames cresceu 33%; o 
agendamento de consultas 
médicas, 30% e de exames, 
24%. - Fonte e mais informa-
ções: (https://ellevo.com/).

pecializado e de qualidade, 
faz a diferença na hora da 
compra’. 
	 •	Base de dados com-

pleta: o atendente, ao se 
comunicar com o cliente, 
deve se atentar à forma 
que é feito o contato. 
Se for por chat, significa 
que o consumidor tem 
uma certa urgência na 
resposta. Neste caso, é 
importante ter agilidade. 
É interessante ter uma 
base de dados com as 
principais dúvidas, as-
sim, é possível diminuir 
o tempo de espera.

	 •	Otimização dos pro-
cessos: para ter um bom 
atendimento contínuo, 
otimizar os processos 
da empresa é essencial. 

Através de softwares 
específicos, é possível 
visualizar as métricas, 
organizar as KPIs e re-
alizar as ações que vão 
garantir a otimização 
da performance de um 
e-commerce. Exemplo 
disso é a Plataforma 
Ellevo, sistema que per-
mite automatização de 
processos. 

	 •	Linguagem adequada: 
a cordialidade é sempre 
essencial. O atendente 
nunca deve digitar em 
caixa alta, que é con-
siderado uma forma 
grosseira de se escrever 
na internet. O tom da 
linguagem também deve 
ser amigável. 

	 •	Adaptação do canal de 

A cordialidade no atendimento é sempre essencial.
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Soluções que estão 
inovando o setor de engenharia

o automobilístico, está sendo adaptado e testado 
para a realidade da construção civil.

 4) PWTech - A startup, participante do 4º ciclo do 
Vetor AG, desenvolveu um equipamento modular 
purificador de água de alta vazão e baixo custo, capaz 
de tornar águas não potáveis e até contaminadas 
próprias para o consumo humano. A tecnologia in-
clusive foi comprada pela Unops, braço da ONU para 
implementação de serviços de ajuda humanitária, e 
ajudará cerca de 10 mil ucranianos. A solução tam-
bém está sendo implementada em uma das obras da 
Andrade Gutierrez.

 5) Gestão Engenharia - A tecnologia Lidar busca 
maior precisão nos dados e informações a respeito da 
topografia da região onde ocorrerá a obra. Por meio 
de um sistema móvel e automatizado, realiza a coleta 
e a análise de informações topográficas, mesmo em 
ambientes com vegetação densa e minas subterrâne-
as, onde não há sinal de GPS. Sua utilização aumenta 
a precisão de dados e traz insights operacionais para 
mineração subterrânea, indústrias e áreas de difícil 
acesso, usando a autonomia de drones, mapeamento 
baseado em SLAM e análise de dados. - Fonte e mas 
informações: (http://vetorag.com.br/).

Diversas soluções e inovações são responsáveis por automatizar 
tarefas, reduzir custos e aumentar a eficiência.
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Demonstraçõe Financeiras Findas em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço patrimonial Demonstrações dos fluxos de caixa

 Controladora Consolidado
Ativo 2021 2020 2021 2020
circulante 139.230 139.186 209.987 209.918
Caixa e equivalentes de caixa 64 20 1.847 19.552
Contas a receber de clientes
 e outros recebíveis - - 48.361 35.879
Estoques - - 13.283 11.367
Ativo disponível para venda 139.166 139.166 139.166 139.166
Emprestimos a partes relacionadas - - 5.388 2.049
Pagamentos antecipados - - 1.102 865
Impostos a recuperar - - 840 686
Outros ativos - - - 353
Não circulante 33.501 43.566 93.445 62.140
Realizável a longo prazo - - 13.686 6.869
Depósitos para demandas judiciais - - - 72
Impostos diferidos - - 13.686 6.797
Investimentos em controladas 31.892 41.958 - -
Propriedade para investimento 1.608 1.608 1.608 1.608
Imobilizado - - 54.683 35.514
Direito de uso - - 22.226 17.042
Intangível - - 1.241 1.107
 33.501 43.566 79.758 55.270
Total do ativo 172.730 182.752 303.431 272.057

 Controladora Consolidado
Resultado operacional 2021 2020 2021 2020
Receitas operacionais líquidas 20.901 7.261 267.690 191.164
Custo das mercadorias e serviços - - (196.023) (143.925)
Lucro operacional bruto 20.901 7.261 71.667 47.240
Despesas administrativas 
e tributárias (391) (876) (54.857) (48.098)
Perdas de créditos esperadas - - (218) 224
Resultado antes das (despesas) receitas
 financeiras líquidas
 e impostos 20.510 6.385 16.592 (634)
Resultado financeiro
Receitas financeiras - 299 627 2.390
Despesas financeiras (5.560) (5.912) (12.424) (11.225)
Total de resultado financeiro, 
líquido (5.560) (5.612) (11.796) (8.835)

 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Lucro (prejuízo) líquido 
do exercício 6.536 (5.611) 7.173 (5.351)
Resultado abrangente
 total do exercício 6.536 (5.611) 7.173 (5.351)
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores 6.536 (5.611) 6.536 (5.611)
Acionistas não controladores - - 637 260
 6.536 (5.611) 7.173 (5.351)

 Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
circulante 51.114 16.458 108.904 47.979
Fornecedores e outras 
contas a pagar 548 337 26.387 11.997
Arrendamentos a pagar - - 5.290 4.291
Obrigações sociais, 
trabalhistas e tributárias 14 15 10.018 7.861
Empréstimos e financiamentos 49.180 14.871 62.774 19.839
Impostos a recolher 1.373 1.235 4.435 3.991
Não circulante 9.634 54.849 76.180 106.904
Obrigações sociais,
 trabalhistas e tributárias 734 1.489 6.556 8.133
Arrendamentos a pagar - - 19.392 14.261
Empréstimos e financiamentos 8.900 53.360 47.250 80.653
Provisão para contingências - - 2.982 3.858
Patrimônio líquido 111.982 111.446 118.348 117.174
Capital social 19.000 19.000 19.000 19.000
Reserva legal 3.800 3.800 3.800 3.800
Reservas de lucros 89.182 88.646 89.182 88.646
Patrimônio líquido atribuível 
aos acionistas 
controladores 111.982 111.446 111.982 111.446
Participação de 
não controladores - - 6.365 5.728
Total do passivo e
do patrimônio líquido 172.730 182.752 303.431 272.057

Fluxos de caixa das Controladora Consolidado
atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS 8.885 (5.611) 4.796 (9.469)
Ajustes ao resultado do período 
Participação nos lucros das empresas 
investidas por equivalência patrimonial 6.066 5.500 - -
Depreciação e amortização - - 9.007 7.164
Depreciação do direito de uso - - 6.076 4.647
Juros de empréstimos e financiamento 5.200 5.613 6.815 6.881
Juros e ajustes de arrendamentos - - 1.850 1.640
Reversão de provisão perdas 
de crédito esperadas - - 218 (224)
Provisão para demandas judiciais - (875) 3.051
(Aumento) redução nos ativos 
Contas a receber de clientes 
e outros recebíveis - - (12.700) (1.846)
Estoques - - (1.916) (2.177)
Pagamentos antecipados - - (237) 92
Impostos a recuperar - 2 (154) (226)
Outros ativos - - 353 93
Depósitos para demandas judiciais - - 72 227
Aumento (redução) nos passivos 
Fornecedores e outras contas a pagar 211 337 (881) 2.549
Obrigações sociais, 
trabalhistas e tributárias (756) (756) 580 (983)
Impostos a recolher 138 902 444 522
 19.743 5.987 13.449 11.941
Juros pagos de arrendamentos - - (1.850) (1.640)
Juros pagos de empréstimos 
e financiamentos (5.200) (2.390) (6.815) (6.881)
Impostos pagos (2.349) (883) (4.512) (2.491)
Fluxos de caixa decorrentes 
das tividades operacionais 12.194 2.715 272 929

Demonstração do resultado 

Demonstrações de resultados abrangentes

Antonio Aquino Neto - Sócio Angelo Roberto Zanin Contador - CRC 1SP 102090/0-3
O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os princípios contábeis aceitos,

 praticados e exigidos pela Lei 6.404/1976 e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009, e Lei 13.818/2019.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
 Capital  Reserva Reserva Participação dos Participação dos quotistas Total do patri-
 social de legal de lucros líquido dos não controladores mônio líquido
Saldos em 1° de janeiro de 2020 19.000 3.800 103.959 126.759 5.468 132.225
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos - - (9.700) (9.700) - (9.700)
Prejuízo líquido do exercício - - (5.611) (5.611) 260 (5.351)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 19.000 3.800 88.646 111.446 5.728 117.174
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos - - (6.000) (6.000) - (6.000)
Lucro líquido do exercício - - 6.536 6.536 637 7.173
Saldos em 31 de dezembro de 2021 19.000 3.800 89.182 111.982 6.366 118.348

Inal Interaudiovisão Laboratório Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 56.785.793/0001-56

Fluxos de caixa das atividades de investimentos 
Dividendos recebidos de controlada 4.000 4.000 - -
Emprestimos a partes relacionadas - - (3.339) (2.049)
Aquisição de ativo imobilizado - Ativo 
 não circulante disponível para venda - (65) - (65)
Aquisição de ativo imobilizado - - (12.376) (3.273)
Aquisição de ativo intangível - - (664) (338)
Fluxos de caixa decorrente das 
(aplicado nas) atividades
 de investimentos 4.000 3.935 (16.379) (5.725)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 
Dividendos e juros sobre 
capital próprio pagos (6.000) (5.498) (6.000) (5.498)
Captação de empréstimos 
e financiamentos 3.649 - 28.114 32.887
Pagamentos de empréstimos
e financiamentos (13.800) (5.469) (18.582) (12.950)
Pagamento de arrendamentos - - (5.129) (3.881)
Fluxos de caixa aplicado (decorrente das)
 nas atividades de financiamentos (16.151) (10.967) (1.597) 10.558
Aumento (Redução) líquido do caixa 
e equivalentes de caixa 44 (4.317) (17.705) 5.762
Demonstração do aumento (redução) 
de caixa e equivalentes de caixa 
No início do exercício 20 4.337 19.552 13.790
No fim do exercício 64 20 1.847 19.552
Aumento (Redução) líquido do caixa 
e equivalentes de caixa 44 (4.317) (17.705) 5.762
Transações que não caixa afetaram o caixa:
Adições de Bens de Direito de Uso - - 11.259 2.385
Adição de imobilizado - - 15.271 -

Participação nos lucros das empresas 
investidas por equivalência 
patrimonial (6.066) (5.500) - -
Lucro (prejuízo) antes 
do IR e CS 8.884 (4.727) 4.796 (9.469)
IR e contribuição social - Diferidos - - 6.889 6.610
IR e contribuição social - Correntes (2.349) (884) (4.512) (2.492)
Lucro (prejuízo) líquido
 do exercício 6.536 (5.611) 7.173 (5.351)
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores 6.536 (5.611) 6.536 (5.611)
Acionistas não controladores - - 637 260
Lucro (prejuízo) líquido
 do exercício 6.536 (5.611) 7.173 (5.351)

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Boas práticas de 
um Programa de 
Ética e Integridade

É comum que a 
alta direção de 
uma empresa se 

encontre um pouco per-
dida quando for iniciar 
um Programa de Inte-
gridade. As definições 
de responsabilidade e 
autoridade ficam nebu-
losas, pairando entre os 
departamentos de recur-
sos humanos, jurídico, 
controladoria etc.

Não existem fórmulas 
prontas, mas sim boas 
práticas testadas e apri-
moradas ao longo de dé-
cadas. A primeira delas é, 
sem dúvida, saber que se 
trata de um PROGRAMA 
de Integridade, e não um 
PROJETO. Afinal, um 
projeto tem data para 
acabar, mas um progra-
ma é perene, e deve ser 
avaliado periodicamente 
se está aderente à rea-
lidade da empresa e à 
legislação.

Os processos que ga-
rantem o atendimento às 
leis e às normas regula-
mentadoras nacionais e 
internacionais precisam 
estar ativos dentro da 
empresa para evitar 
não conformidades em 
relação a regimes de san-
ções financeiras, como 
a Lei de Sigilo Bancário 
(BSA), leis Antilavagem 
de Dinheiro (AML) e 
requisitos do Escritório 
de Controle de Ativos 
Estrangeiros (OFAC).

Políticas de Ética e In-
tegridade devem ser dis-
seminadas e aceitas. Elas 
formam a Governança 
Corporativa, informam e 
sensibilizam os funcioná-
rios sobre as condutas a 
serem adotadas, atitudes 
a tomar em situações de 
“zona cinzenta” – como o 
caso do recebimento de 
brindes – e punições caso 
alguma ação ilegal seja 
descoberta. Deixar as 
pessoas cientes sobre o 
tema permite à empresa 
tomar ações tempestiva-
mente.

Todo o conhecimento 
não pode ficar guarda-
do numa gaveta, sendo 
acessado apenas em au-
ditorias ou investigações 
internas. É necessário 
treinar os funcionários, 
capacitá-los para faze-
rem o certo e reciclar 
esse conhecimento pe-
riodicamente. Um time 
bem treinado e motivado 
consegue mais facilmen-
te trabalhar em con-
formidade e identificar 

desvios, tanto da própria 
equipe quanto de forne-
cedores e terceirizados.

Nesse ponto, é impor-
tante conhecer essas 
pessoas, realizar um due 
diligence de terceiros 
para prevenir riscos re-
putacionais. Já existem 
ferramentas e profis-
sionais aptos a fazerem 
isso com discrição, sigilo 
de dados e encaminha-
mentos adequados em 
eventuais problemas 
encontrados. 

A sustentabilidade é 
um valor a ser propaga-
do dentro da empresa. 
O tripé meio ambiente, 
responsabilidade social e 
economia engloba não só 
o controle dos impactos 
da operação, mas vários 
outros temas sensíveis, 
como assédio moral e se-
xual, racismo, condições 
ilegais de trabalho, maus 
tratos a animais etc. Tó-
picos que, além de cau-
sar danos à sociedade, 
podem trazer prejuízos 
às finanças e à reputação 
de uma empresa.

Finalmente, o Canal de 
Denúncias é uma ferra-
menta importantíssima 
que permite a identifi-
cação dos desvios, ou a 
suspeita deles. A denún-
cia deve ser sucedida de 
adequado tratamento 
previsto em regulamen-
tos internos e encami-
nhamento apropriado 
a pessoas competentes 
para uma investigação 
interna.

Esse mecanismo deve 
incentivar colabora-
dores – e até clientes 
– a comunicar desvios 
de conduta ou ações 
suspeitas, sempre com 
agilidade, anonimato, 
sigilo e segurança para 
o denunciante. 

Como já comentado, 
não existem fórmulas. 
Espero que essas boas 
práticas pavimentem um 
caminho de mecanismos, 
processos e auditorias 
de integridade em sua 
empresa. Com isso, é 
possível prevenir desvios 
e, eventualmente, tratar 
corretamente de fraudes 
e demais atos ilícitos, um 
processo valioso para a 
companhia e para um 
ecossistema de negócios 
saudável.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é CEO da Bi2 Partners, 
reconhecida pela expertise e reputação 

de seus profissionais nas áreas de 
investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 

corporativas, conformidade com leis 
nacionais e internacionais 

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

e suporte a litígios, entre outros 
serviços de primeira importância em 

mercados emergentes.

Conhecidos como geração Z ou zoo-
mers, os nascidos entre 1997 e 2012 já 
representam uma parcela significativa 
de consumidores. Segundo levantamen-
to da Euromonitor, em 2030, eles já 
serão a maioria entre os consumidores 
no mercado. A primeira geração de 
nativos digitais desconhece um mun-
do sem internet e tem características 
individuais às quais as marcas devem 
estar atentas.

Para atrair a atenção desses jovens na 
faixa etária de 11 a 24 anos, o varejo deve 
apostar na tecnologia, autenticidade e 
igualdade social, é o que aponta também 
o levantamento da Euromonitor. “Essa 
geração busca marcas que deem valor 
ao indivíduo e que tenham propósitos. 

Os gen Z tendem a ser mais engajados e 
socialmente preocupados com questões 
de sustentabilidade”, revela Gustavo 
Ruchaud, diretor de marketing da Loja 
Integrada, maior plataforma para criação 
de lojas virtuais do país, com mais de 2,5 
milhões de lojas criadas. O especialista 
elenca três dicas que ajudam a entender 
a geração Z e a planejar estratégias vol-

tadas a esse público. Confira:
 1) Compras seguras e com con-

veniência - O novo perfil de 
consumidores da geração Z bus-
ca segurança e conveniência no 
momento da compra. Por isso, é 
cada vez mais comum esses jovens 
realizarem pagamentos móveis, 
por meio de aplicativos e carteiras 
eletrônicas e buscarem vantagens 
que ajudem na decisão da compra. 
Varejistas virtuais devem apostar 
em experiências únicas para esses 
clientes, como descontos exclusi-
vos e opções de pagamento mais 
flexíveis.

 2) Omnichannel nas vendas - 
Considerada a primeira geração 
a nascer no mundo digital, a gen 
Z tem como uma das principais 
características estar conectada 
com o online, mas também não 
abre mão de experiências físicas 
ao realizar compras. Com essa 
habilidade, eles esperam que 
as marcas também atuem como 
nativos digitais. 

  A geração Z está conectada não 
só no ambiente digital, como re-
des sociais e sites, mas também a 
experiências do mundo físico. In-
tegrar os canais de comunicação e 
ser cada vez mais omnichannel são 
estratégias para mirar e despertar 
a atenção desse consumidor.

 3) Responsabilidade Social - 
Igualdade, diversidade, susten-
tabilidade e inclusão social são 
algumas das preocupações e 
expectativas da geração Z ao com-
prar um produto ou serviço. A Gen 
Z está disposta inclusive a pagar 
mais caro por itens “ecofriendly” 
e sustentáveis. 

Mais do que nunca, os varejistas de-
vem ter um olhar atento e demonstrar 
compromisso com as questões sociais, 
não apenas para engajar esse público 
jovem, mas também aprimorar a expe-
riência dos consumidores com a marca 
e firmar sua responsabilidade social. 
- Fonte e mais informações: (https://
lojaintegrada.com.br/).

Essa mesma pesquisa 
apontou, ainda, que 
uma em cada três 

habilidades necessárias 
para um trabalho em 2018 
não será mais necessária 
em 2022. 

Com a intensidade das 
mudanças nos produtos e 
serviços devido à digitali-
zação dos negócios, uma 
tarefa ou função que faz 
parte hoje da agenda de 
um profissional, pode estar 
obsoleta amanhã. E o perigo 
de se focar o recrutamento 
no “job description” padrão, 
é que muitas vezes ele vira 
um documento estático, en-
quanto a definição dos perfis 
nesse mundo novo precisa 
ser algo mais vivo. Para Erica 
Castelo, headhunter com 
atuação global, a explicação 
está na diminuição da linha 
fixa, que antes separava os 
“departamentos”. 

“As ‘squads’, estruturas 
que vieram do digital, mas 
hoje são adotadas por 
muitas empresas, são bons 
exemplos dessa evolução, 
e demonstram que os 
projetos precisam reunir 
pessoas por habilidades 
complementares e não 

O recrutador precisa ir além das caixinhas de tarefas, 
departamentos, indústrias.

As empresas estão um passo 
atrás na busca por talentos

De acordo com uma pesquisa recente da consultoria Gartner, 40% dos líderes de RH dizem não 
sentir que suas empresas acompanham com a rapidez necessária a demanda por habilidades novas 
requeridas pelo negócio
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VA melhor perfil do talento de-
sejado? - Erica explica que 
primeiro é preciso entender 
o negócio com exatidão e 
saber quais os desafios pos-
teriores, para depois analisar 
a capacidade de resolvê-los. 
“Já o segundo passo é a 
definição do perfil com foco 
em habilidades, e não em 
um conjunto de tarefas que, 
muitas vezes, não compre-
endem o mesmo conjunto 
de habilidades – e deixam a 
busca do perfil difusa. 

A atenção especial precisa 
estar nas competências com-
portamentais: as técnicas 
evoluem constantemente e 
podem ser treinadas, mas a 
atitude correta será capaz 
de solucionar os problemas 
e levar as empresas ao ponto 
onde querem chegar. Assim, 
as organizações se tornam 
muito mais flexíveis e prepa-
radas para o longo prazo. Ou 
seja, preparar sua empresa 
para um crescimento de 
talentos a longo prazo é um 
grande desafio da atualida-
de”,  finaliza a especialista. 
- Fonte e outras informações: 
(https://www.thesoulfactor.
com) e (www.linkedin.com/
in/ericazc/).

necessariamente por de-
partamento. O próprio RH, 
antes conhecido por ativi-
dades mais burocráticas 
de departamento pessoal, 
hoje tem responsabilidades 
como Employer Branding, 
que tem uma intersecção 
forte com o Marketing e 
é responsável por gerar 
uma marca positiva sobre 
a empresa como local de 
trabalho”, complementa a 
especialista.

O Marketing Digital, hoje, 
vai além da comunicação e 
engloba aspectos de cresci-
mento, (ou “growth”), que 

envolvem áreas comerciais, 
experiência do cliente, recei-
ta. Não se limita a um perfil 
padrão de profissional. São 
diversas expertises dentro 
de um mesmo núcleo de 
atuação. “Com toda essa 
transformação, defendo que 
não existe mais uma “es-
pecialização”; o recrutador 
precisa ir além das caixinhas 
de tarefas, departamentos, 
indústrias. É preciso uma 
verdadeira co-criação da 
vaga com o líder do negócio”, 
ressalta Erica Castelo.

Mas e agora, quais seriam 
os passos para se chegar no 

Sua marca está preparada para a geração Z?
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Ao longo dos últimos anos, a pressão sobre as organizações para se submeterem à transformação digital cresceu acentuadamente. O 
mundo dos negócios está se movendo rapidamente para um espaço ‘digital first’, o que levou a um aumento dramático na 

necessidade de software. Como resultado, a demanda por desenvolvedores atingiu um pico histórico. 

Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 26 de maio de 20224
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tecnologia

(Brasscon), o Brasil forma anualmente cerca 
de 46 mil pessoas na área de tecnologia, mas 
são abertas uma média de 70 mil vagas por ano.

 
Embora as estratégias de retenção e recruta-

mento sejam fundamentais, a tecnologia tam-
bém oferece uma solução. As empresas podem 
recorrer à tecnologia Low-Code para ajudar a 
fechar a lacuna de talentos e dar suporte às 
equipes de TI sobrecarregadas. 

A tecnologia Low-Code é uma forma de soft-
ware que requer quase nenhuma codificação 
para construir aplicativos, trazendo soluções 
rápidas e eficientes para mais perto dos usu-
ários e tornando a dificuldade de desenvolver 
softwares uma coisa do passado. 

O desenvolvimento de software convencional 
requer um conhecimento profundo das lingua-
gens de programação, centenas de horas de 
treinamento contínuo, processos de implantação 

contudo, há uma preocupante escassez 
de talentos em software para ajudá-las 
a gerenciar cargas de trabalho, integrar 

novas tecnologias e inovar processos de negó-
cios. A resposta para esse problema pode estar, 
veja só, na tecnologia. Soluções baseadas em 
Low-Code permitem que as empresas possam 
pivotar rapidamente em relação a custos e tempo 
de desenvolvimento de aplicações, sobretudo as 
voltadas para o mercado financeiro.

“Contar com um parceiro especialista no 
desenvolvimento de soluções Low-Code pode 
dar às empresas uma maneira de impulsionar 
a transformação e acelerar a inovação, apesar 
da lacuna de talentos dos desenvolvedores. Isso 
ocorre porque, quando se trata de recursos para 
desenvolvedores, o Low-Code permite que você 
faça mais com menos”, explica Wagner Martin, 
VP de Desenvolvimento de Negócios da Veri-
tran, empresa global que acelera e simplifica o 
desenvolvimento de soluções digitais através de 
sua Plataforma Enterprise Low-Code.

De acordo com um balanço realizado pela 
plataforma que conecta empresas e candidatos 
Catho no ano passado, houve um crescimento 
de 17,9% no número de vagas na área de tecno-
logia no primeiro semestre de 2021 comparado 
ao mesmo período do ano anterior. Desenvol-
vedores respondem por quase um terço desse 
aumento e muitas empresas ainda estão com 
vagas abertas para essa posição e outras funções. 

Além disso, de acordo com o Gartner, 64% dos 
executivos de TI veem a falta de habilidades 
como a barreira de adoção mais significativa 
para tecnologias emergentes, em comparação 
com apenas 4% em 2020. Segundo a Associa-
ção das Empresas de Tecnologia da Informação 

e protocolos de teste adequados para garantir 
que o aplicativo funcione sem problemas. 

 
“Plataformas baseadas em tecnologia Low-

-Code eliminam muitos desses meandros e fazem 
o trabalho duro nos bastidores, facilitando a 
construção de soluções digitais de qualidade, 
seguras, escaláveis e de alto desempenho com 
experiências de usuário excepcionais, com o 
melhor time-to-market e sem a necessidade de 
codificação manual”, atesta Martin.

 
Uma das principais características benéficas 

de plataformas Low-Code é a velocidade. O 
time-to-market, ou seja, o tempo que decorre da 
concepção de um produto até o seu lançamento 
no mercado, é consideravelmente reduzido. 
Graças ao seu formato de arrastar e soltar e 
seus ambientes visualmente simples, podem 
ser desenvolvidas aplicações web e mobile uti-
lizando processos e templates específicos para 
a indústria financeira, economizando tempo de 
execução.

 
Também evitam a possibilidade de erros co-

muns que podem ocorrer ao escrever códigos 
manualmente, graças ao fato de que a confi-
guração vem pré-construída levando em conta 
os padrões de segurança e a funcionalidade 
integral. 

Dessa forma, eles permitem que a equipe de 
desenvolvimento interno se concentre na es-
tratégia por trás do canal, deixando o “trabalho 
duro” dos códigos para provedores de Low-Code, 
como a Veritran, que desenvolve aplicativos 
com essa tecnologia. 

 
A escassez de desenvolvedores de software 

continuará afetando organizações de todos os 
tamanhos à medida que tentam acompanhar 
as mudanças tecnológicas e as demandas dos 
mercados emergentes. No entanto, você pode 
aproveitar os benefícios da tecnologia Low-Code 
para ajudar a lidar com a lacuna de talentos. 

Devido a esses benefícios, essa tecnologia 
surge como uma solução para empresas com 
necessidades digitais que enfrentam a atual 
escassez de talentos tecnológicos. Portanto, 
plataformas de Low-Code são ideais para a inte-
gração necessária no ambiente de open banking 
que estamos vendo atualmente no Brasil. 

Na economia digital em rápida mudança de 
hoje, a hora de explorar a tecnologia emergente 
é agora. E com essas soluções digitais sua em-
presa estará mais bem preparada para superar 
esse desafio. - Fonte e mais informações, acesse: 
(https://www.veritran.com/).
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A missão da logística 
do futuro

“Amissão da logística 
é levar os bens ou 
serviços certos para 
o lugar certo, no 
momento certo e na 
condição desejada, 
ao mesmo tempo em 
que contribui para a 
empresa” 

Esse é o conceito da 
chamada Missão da 
Logística, (Council 

of Logistics Management), 
que vem da década de 60. 
Neste momento, tomamos 
a liberdade de refletir e re-
visar essa definição à luz do 
que vivemos hoje em relação 
às exigências dos clientes e 
considerando tecnologias 
existentes. 

A missão da “logística 
do futuro” deve prever e 
antecipar onde, quando e 
como os bens ou serviços 
devem estar, levá-los com 
o menor tempo possível 
para atender à demanda e 
ainda estar preparada para 
as mudanças repentinas. 
Ao mesmo tempo deve 
contribuir para o sucesso da 
empresa, gerando o menor 
impacto ao meio ambiente 
e à sociedade. 

Diante disso, é indiscutí-
vel a importância do papel 
das LogTechs para a evolu-
ção do modelo de gestão da 
logística em geral e, princi-
palmente, no Brasil, um país 
de dimensões continentais 
com diversos gargalos de in-
fraestrutura. E não estamos 
falando somente de gestão 
de transporte, como, por 
exemplo, os famosos “APPs 
dos motoristas”, que vêm 
ganhando espaço desde 
2013/2014, com diferentes 
roupagens. 

Estão chegando ao mer-
cado diversas soluções de 
visibilidade, roteirização, e 
co-sharing de ativos, mas 
ainda poucas soluções vol-
tadas para predição e gestão 
de pedidos integrada com a 
decisão de entrega (Order 
Management+Delivery Op-
timization), principalmente 
para atender ao e-commer-
ce. No caso de suprimentos, 
o que também vemos com 
bons olhos são soluções para 

rastreabilidade e controle 
de origem, principalmente 
para atender requerimentos 
de qualidade e sustentabi-
lidade. 

Estima-se que o Brasil 
tenha mais de 300 start-
ups no setor de LogTech 
e, entre elas, tornaram-se 
unicórnios: 99, CargoX, 
Daki, iFood e Frete.com. 
Vale ressaltar que, em 
2021, das 100 startups se-
lecionadas na 4ª edição do 
Startups to Watch, 14 eram 
soluções para Transporte e 
Logística, sendo 4 dessas 
para desintermediação do 
frete – transportadoras 
digitais para conexão com 
motoristas, e outras 2 de 
gestão de e-commerce. 

A EY acredita fortemente 
na parceria com startups 
para solucionar diversos 
desafios de negócios dos 
nossos clientes. Em breve 
lançaremos o EY Startup 
Hub que irá fomentar e 
impulsionar o desenvolvi-
mento de iniciativas nestas 
áreas. 

Hoje identificamos alguns 
pontos que dificultam a 
evolução dos negócios das 
LogTechs: nível de matu-
ridade das empresas no 
que tange à flexibilidade 
no modelo de contratação 
e relacionamento com for-
necedores, às burocracias 
relacionadas tanto na gestão 
dessas LogTechs como tam-
bém no uso de tecnologia 
na logística versus tudo que 
ainda precisa ser analógico 
no processo. 

Além disso, a maioria das 
startups está focando em 
digitalização de proces-
sos existentes. Este é um 
primeiro momento, mas 
qual será o próximo passo? 
Digital Twins para tomada 
de decisão, predição do 
comportamento do moto-
rista, antecipação do local 
de estoque com base na 
predição da demanda no 
curto prazo? 

Precisamos ampliar a oti-
mização para o E2E no curto 
prazo. Fica aqui o desafio.

(*) - É sócia-líder de 
Logistics & Fulfillment da EY para a 

América Latina;

(**) - É head do Hub de Startups da EY.

Priscilla Carvalho (*) e Luciana Detoni (**)

13ª edição no São Paulo Expo, de 9 a 11 de agosto. Contará com a 
tradicional feira de negócios e com uma programação de conteúdo 
com palestrantes que são referências na área de construção civil.  
Entre as novidades, o Congresso “Construindo Conhecimento”, que 
reunirá palestras e cursos técnicos sobre assuntos que estão em 
alta no setor de construção, e a “Arena 120 Ideias”, dedicado para 
que diferentes marcas possam apresentar inovações em tecnologia 
e novos produtos. Já para a feira de negócios são esperadas mais de 
300 marcas expositoras. Inscrições podem ser realizados no site: 
(https://www.concreteshow.com.br/).

E - Futuro do Trabalho 
Com o objetivo de debater a aceleração das transformações no ambiente 
corporativo e como as empresas e os indivíduos estão lidando com esse 
momento, as empresas do grupo Adecco realizarão o “Ready for Next 
Day - Building the Future of Work”, no próximo dia 9 de junho, das 13h 
às 19h, no Villaggio JK, em São Paulo. O objetivo é levar conhecimento 
e conteúdo relevante sobre futuras transformações e suas implicações 
na pauta de gestão de pessoas. No encontro será possível avaliar como 
as empresas vêm buscando novas formas de operar, experimentando 
e aprendendo com a prática, ao mesmo tempo que buscam preparar 
suas forças de trabalho e seus líderes para esse novo mundo. Inscrições: 
(https://info.lhh.com/evento-ready-for-next-2022-STD).

F - Ecossistemas de Mobilidade
Entre os dias 23 e 25 de junho, no Memorial da América Latina, em São 
Paulo, acontece o Parque da Mobilidade Urbana 2022. Com entrada 
gratuita, parceria entre o Connected Smart Cities & Mobility e o Mo-
bilidade Estadão, objetiva promover a conexão da mobilidade urbana 
disruptiva, sustentável e inclusiva por meio da discussão, da troca de 
informações e da difusão de ideias entre o ecossistema de mobilidade no 
Brasil e no mundo. Além de ficar por dentro das novidades do que está 
acontecendo dentro do ecossistema de mobilidade, o visitante poderá 
experimentar diversas atividades e interagir com as ações que serão 
executadas no Parque. Mais informações, acesse: (https://parqueda-
mobilidadeurbana.com.br/).

G - Alimentação Fora do Lar
Entre os dias 31 de maio e 3 de junho, o Sebrae Rio realiza uma nova 
edição do Fórum na Mesa. O evento gratuito será disponibilizado em 
formato híbrido (presencial e online). O empreendedor terá acesso 

A - Vagas para Mulheres
A plataforma Mulheres Positivas, que promove o desenvolvimento pes-
soal e profissional das mulheres por meio de conteúdos multiplataforma, 
está com cadastro gratuito aberto para empresas parceiras que queiram 
divulgar vagas em seu aplicativo. A ideia é aumentar a quantidade de 
vagas de emprego a todas as mulheres, inclusive as que fazem parte do 
universo LGBTQIA+. O aplicativo  oferece, além de vagas de emprego, 
cursos, workshops online e mentorias, 80 empresas parceiras como Via, 
Tim e Google, entre outras, que disponibilizam vagas nas mais diversas 
áreas. A estimativa é que os serviços oferecidos já tenham impactado 25 
milhões de mulheres, principalmente após parceria com a operadora de 
telefonia TIM. Saiba mais em: (https://home.mulherespositivas.com.br/).

B - Profissionais Cabeleireiros
A Ikesaki Cosméticos criou o “Grandes Talentos”, um concurso voltado 
para profissionais cabeleireiros maiores de 18 anos e residentes no Brasil. 
Para participar, basta se inscrever no site (httts://especial.ikesaki.com.
br/concurso-talentos-ikesaki). O candidato deve escolher, uma entre as 
três categorias. São elas: cor, corte ou penteado. Preparar dois vídeos: 
um contando como escolheu a profissão, quem inspira seu trabalho e 
se tem alguma história com a Ikesaki Cosméticos. E, no segundo vídeo, 
executar um trabalho, inédito, na categoria que ele escolheu no ato 
da inscrição. Os dois vídeos devem ter três minutos no máximo. Esse 
material deverá ser postado na conta do Youtube, marcando a @Ikesaki, 
além de usar a #grandestalentosikesaki.

C - Ofertas pela ITA
O governo italiano recebeu duas ofertas por uma participação majoritária 
na ITA Airways, companhia aérea estatal criada em 2021 para substi-
tuir a Alitalia. A primeira proposta foi apresentada por um consórcio 
formado pela empresa alemã de aviação civil Lufthansa e pelo grupo 
suíço de navegação MSC, enquanto a segunda é da gestora americana 
de private equity Certares, acionista da Azul. No caso da Certares, a 
proposta incluiria uma parceria comercial com o grupo franco-holan-
dês Air France-KLM e com a americana Delta Air Lines. O objetivo do 
governo, acionista único da ITA, é fechar o negócio até o fim de junho, 
mantendo uma participação minoritária na companhia aérea (ANSA). 

D - Cimento & Concreto
O Concrete Show South America, feira do cimento e do concreto 
para a construção, já está com a data marcada para realizar a sua 

a conteúdos de capacitação que vão beneficiar o seu dia a dia como 
Tendências de Mercado, Comportamento do Consumidor, Sustenta-
bilidade e Marketing Setorial, palestras, debates e casos de sucesso 
de quem se reinventou. No ambiente de negócio, algumas medidas 
são cruciais para a manutenção das empresas como redução de 
custo e de desperdício de alimentos, entender o comportamento do 
consumidor, buscar inovação e procurar novidades para o cardápio. 
As inscrições podem ser feitas pelo link: (https://sites.rj.sebrae.com.
br/inscricao/forum-na-mesa).

H - Aceleração de Startups 
Estão abertas as inscrições para os programas de aceleração Ino-
vAtiva Brasil e o InovAtiva de Impacto Socioambiental, soluções do 
hub InovAtiva, política pública que apoia o desenvolvimento do ecos-
sistema de empreendedorismo inovador no Brasil. Os empreendedores 
interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site (https://www.
inovativa.online/). Serão selecionadas até 360 startups de todo o país, 
que estejam nas fases de validação, operação e tração, para a segunda 
edição de 2022. Já o InovAtiva de Impacto Socioambiental, focado em 
empresas de base tecnológica com missão de gerar impacto social ou 
ambiental positivo, vai selecionar até 60 startups. Os empreendedores 
recebem capacitação voltada ao empreendedorismo em negócios de 
impacto, mentoria com executivos e são conectados a investidores 
interessados em apoiar soluções no setor.

I - Conceitos da Macroeconomia
O portal ‘O Especialista’, do Banco Safra, conta com uma nova página 
dedicada à educação financeira. Nela, o leitor terá a oportunidade de 
aprender sobre diversas modalidades de investimentos, além de conceitos 
sobre a macroeconomia. Dentre os cursos disponíveis estão conteúdos 
que explicam como investir em fundos imobiliários, nos mercados de 
ações e de criptoativos, por exemplo. Dinâmico e em formato de vídeo, 
todo o material foi conduzido por especialistas do Safra, o que garante 
a qualidade e excelência do conteúdo oferecido. Os cursos são intei-
ramente grátis e podem ser assistidos no horário desejado pelo leitor. 
Outras informações: (https://oespecialista.com.br/).

J - Naturais e Orgânicos
Entre os dias 8 a 11 de junho no Anhembi, em São Paulo, acontece a Bio 
Brazil  Fair/Biofach América Latina, vitrine do mercado de orgânicos, e a 
Naturaltech, maior feira de produtos naturais da América Latina. Serão 
mais de 700 expositores do setor apresentando as principais novidades 
e inovações do setor, e uma programação exclusivamente dedicada 
aos lojistas. O evento vai debater ainda o marketing de influência, com 
dicas para encontrar o influenciador certo para o seu negócio, e como 
fidelizar os clientes por meio de uma inesquecível experiência para os 
consumidores. A organização disponibilizará álcool em gel e reforçará 
a higienização das áreas comuns, além de recomendar o uso de másca-
ras e o distanciamento. Credencimento: (https://biobrazilfair.com.br/
credenciamento/).

O reajuste já chegou 
às indústrias e ainda 
que dependa de cada 

setor para ser repassado aos 
consumidores, ele vai sim 
acontecer.

No entanto, esses repasses 
serão percebidos em pouco 
tempo pelas indústrias e na 
sequência pelo consumidor 
final, explica o gerente de 
marketing da Açovisa, Gio-
vanni Marques da Costa. 
Embora os países europeus 
envolvidos no conflito sejam 
relevantes exportadores 
de placas de aço, o Brasil 
também é um importante 
player neste segmento. “A 
indústria brasileira se adapta 
aos materiais que não estão 
disponíveis e às necessida-
des do mercado”, explica.

Exemplo foi o desliga-
mento de fornos, aciarias 
e, também demissões nas 
usinas devido à Covid-19 por 
se acreditar que não haveria 
demanda, “mas aconteceu 
justamente o contrário: O 

O mercado mundial se desabasteceu, promovendo uma corrida 
entre as indústrias para retomarem suas linhas de produção.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) co-
meçou a pagar ontem (25) os valores da segunda 
parcela do décimo terceiro salário de aposentados e 
pensionistas. Inicialmente, recebem aqueles que ga-
nham um salário mínimo (R$ 1.212). Os que ganham 
acima disso recebem a partir do dia 1º até 7 de junho. 
A primeira parcela foi paga em abril.

Para consultar o valor, o beneficiário pode entrar 
no aplicativo Meu INSS (para dispositivos eletrônicos 
com tablets ou celulares) ou no portal gov.br/meuinss. 
Outra opção é a central de atendimento por telefone, 
pelo número 135. Nesse caso, é preciso informar 
dados como o número do CPF e outras informações 
cadastrais. O atendimento por telefone está disponível 
de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Ao todo, com a primeira e segunda parcelas pagas, 
serão injetados cerca de R$ 56,7 bilhões na econo-
mia. Mais de 36 milhões de pessoas vão receber a 
segunda cota da gratificação, que vai cair na conta 
junto com o pagamento regular de maio. Este é o 
terceiro ano consecutivo que os pagamentos do 
décimo terceiro salário do INSS ocorrem entre 
abril, maio e junho. 

Aposentados e pensionistas receberão até o dia 7 de junho.

Três setores vão ficar mais caros 
para o consumidor pela alta do aço
Guerra entre Rússia e Ucrânia foi um dos gatilhos para o aumento do preço do aço, junto aos 
preços do carvão e do minério de ferro, matérias-primas do produto, e insumos significativamente 
exportados pelos países em conflito; o que também afetou toda a cadeia logística global, tornando 
mais caro o preço do frete

motocicletas, que são 
praticamente todas fei-
tas de aço. Em seguida 
os carros e depois os 
caminhões. A quantida-
de de aço utilizada na 
fabricação de um carro 
é em torno de 800 quilos 
que valem aproximada-
mente US$ 1mil. No caso 
do reajuste de 20%, o 
veículo custa US$ 200 
mais caro.

	 •	Alimentos - O percen-
tual do reajuste repas-
sado ao consumidor vai 
depender muito do nível 
de processamento do 
alimento, mas podemos 
esperar um aumento na 
soja, milho, cana e seus 
respectivos derivados. 
Alimentos enlatados 
terão, sim, um aumento, 
ainda que baixo. Mas será 
sentido antes de junho 
nos bolsos brasileiros. 
- Fonte e outras infor-
mações (https://www.
acovisa.com.br/).
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mercado mundial se de-
sabasteceu rapidamente 
ficando a demanda maior que 
a oferta, promovendo uma 
corrida entre as indústrias 
para retomarem suas linhas 
de produção, fazendo com 
que os preços dos insumos, 
sobretudo comodities so-
fressem forte aumento”. E 
o reajuste será sentido em 
três setores:

	 •	Linha branca - Os 
eletrodomésticos como 
fogões e geladeiras serão 
os primeiros bens de 
consumo a serem im-
pactados pelo reajuste, 
pois estão diretamente 
relacionados à linha de 
aços planos.

	 •	Automóveis - Essa 
segunda posição da lis-
ta é encabeçada pelas 

INSS começou a pagar a segunda 
parcela do 13º salário

O adiantamento foi possível após edição de portaria 
do INSS, ainda em março. 

Quem recebe Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) não tem décimo terceiro (ABr). 
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OpiniãO
Como descarbonizar 
a eletricidade: uma 
abordagem digital

A descarbonização 
não é mais negociável. 
É uma necessidade 
reduzir a quantidade 
de toxinas e gases 
de efeito estufa que 
nossas máquinas 
expelem na atmosfera. 

O que falta é um acordo 
sobre como chegar 
lá. Segundo o Ins-

tituto de Energia e Meio 
Ambiente (IEMA), 19% 
das emissões brasileiras 
eram oriundas do setor de 
energia há três anos. Nos 
Estados Unidos, somente 
a produção de eletricidade 
foi responsável por 25% das 
emissões de gases de efeito 
estufa há apenas dois anos, 
de acordo com a Agência de 
Proteção Ambiental do país. 

Cerca de 62% dessa ele-
tricidade foi gerada pela 
queima de combustíveis 
fósseis, principalmente car-
vão e gás natural. Embora 
as emissões tenham caído 
em 2020 devido à pandemia, 
voltaram a subir em 2021. 
Conforme relatório recente 
do Painel Intergovernamen-
tal sobre Mudanças Climáti-
cas, é necessária a redução 
de 43% em emissões até 
2030 em nível mundial. E há 
um caminho a seguir. 

Os produtores de eletri-
cidade podem aproveitar 
tecnologias com uma digita-
lização maior e estratégica 
para gerenciar ainda mais 
diversidade de energia, jun-
to de insights para decisões 
baseadas em dados, o que 
melhora a resiliência.

Com novas plataformas 
de energia digitalizadas, 
é possível hospedar e in-
terconectar dados de uma 
variedade de fontes de 
energia renovável, como 
eólica e solar, com maior 
flexibilidade e segurança, 
sabendo que as barreiras e 
redes permanecem confiá-
veis, resilientes e flexíveis.

Tal integração e gestão de 
diversas fontes de energia 
pode parecer assustadora, 
especialmente para aque-
las que ainda não foram 
totalmente convertidas para 

energia verde. Por que? Os 
recursos renováveis são, por 
natureza, intermitentes e 
difíceis de prever, reduzindo 
facilmente a inércia e deses-
tabilizando o sistema. Para 
neutralizar e reagir a isso, 
precisamos de previsões 
meteorológicas altamente 
precisas e a capacidade de 
prever os níveis de produ-
ção. 

A automação e a IA (In-
teligência Artificial) podem 
ajudar a orquestrar o equilí-
brio entre oferta e demanda. 
A hora de começar a pensar 
nesses movimentos é agora. 
Conforme observado no 
New Energy Outlook 2020 
na BNEF, 56% da produção 
de energia poderá ser for-
necida por energia solar e 
eólica em 2050. Isso exigirá 
investimentos de US$ 5,1 
trilhões em energia solar, 
eólica e baterias, e US$ 14 
trilhões na rede elétrica até 
2050. 

A digitalização é o grande 
auxílio de tudo isso. A IA 
pode filtrar rapidamente 
grande quantidade de da-
dos no setor de energia 
para identificar padrões, 
calcular a melhor forma de 
responder às anomalias e 
iniciar a ação adequada. 
Ao reduzir as “incógnitas”, 
o ritmo da transição ener-
gética acelera.

Um estudo recente de 
BCG mostrou que, para 
uma organização com cerca 
de 80 mil pessoas, a com-
binação de automação de 
processos, transparência de 
dados de carbono, design 
circular de produtos ou ser-
viços e modelos de negócios 
sustentáveis pode reduzir as 
emissões em notáveis 45% 
a 70%.

Acelerar a transição para 
um sistema de energia 
neutra em carbono exigirá 
a adaptação e adoção de po-
líticas e regulamentos, para 
permitir que a tecnologia 
e novos modelos de negó-
cios suportem sistemas de 
energia escaláveis, flexíveis 
e seguros. 

(*) - É Head de Digitalização 
 na Hitachi Energy  

(www.hitachivantara.com).

Dave Goddard (*)

Segue o inferno astral de 
Zuckerberg

A Cambridge Analytica foi uma empresa que aplicava mineração e análise de dados para obter informações 
a serem utilizadas em campanhas eleitorais. 
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Ela esteve no centro de um 
grande escândalo quando 
teria usado dados obtidos 

de forma ilegal para influenciar 
eleitores nas eleições presidenciais 
americanas de 2016, das quais saiu 
vencedor Donald Trump.

Boa parte desses dados teria vin-
do de perfis mantidos por usuários 
do Facebook, que desde 2018 vem 
respondendo a uma ação judicial em 
que é acusado de ter permitido que a 
Cambridge tivesse acesso aos dados 
de mais de 70 milhões de americanos.

Agora, quem está na mira de Karl 
Racine, procurador-geral do Distrito 
de Columbia, como pessoa física, é 
Mark Zuckerberg, o chefão da Meta, 
a controladora do Facebook. Raci-
ne acusa Zuckerberg de   ter tido 

participação direta na tomada de 
decisões que levaram ao vazamento 
dos dados, violando o CPPA - Con-
sumer Protection Procedures Act.

De acordo com o CPPA, que visa 
proibir práticas comerciais desleais e 
enganosas, os indivíduos são respon-
sáveis   pelas ações de uma empresa 
que eles controlam e nesses termos 
pretende que   o CEO da Meta seja 
submetido a julgamento, podendo 
ser condenado ao pagamento de 
indenizações e outras penalidades.

Racine diz esperar que esse pro-
cesso sirva como alerta, deixando 
claro que os líderes corporativos 
serão responsabilizados por suas 
ações. 

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

do Fórum Brasileiro de IoT

Electrolux Projeta
@A Electrolux, marca líder em eletrodomésticos, acaba de lançar o Electrolux 

Projeta, uma plataforma de relacionamento direcionada a profissionais 
de arquitetura e design que visa facilitar a criação e a entrega de projetos de 
ambientes domésticos e comerciais. Com o propósito de “Transformar a Vida 
para o Melhor” em todas as frentes de atuação, a empresa traz ao mercado 
um hub que reúne conteúdo e ferramentas facilitadoras, como blocos 3D, 
para desenvolvimento de projetos e sugestões de produtos Electrolux que “se 
encaixam” perfeitamente nos espaços. A novidade oferece também um canal 
de vendas diretas com descontos e benefícios exclusivos para os profissionais 
e seus clientes (https://projeta.electrolux.com.br/).

Startup expande operação e começa a atuar 
com telemedicina no país
@Para descentralizar a prática médica e, ao mesmo tempo, ampliar a capacida-

de de atendimento médico na rede de saúde, nasceu a EBRAMED - Escola 
Brasileira de Medicina, fundada em 2020, pelo empreendedor Marcus Vinicius 
Tatagiba, a primeira plataforma de Pós-Graduação focada em ensino digital para 
médicos de todo país. É resultado de um projeto bem-sucedido e idealizado 
pelo time de inteligência educacional do Grupo Educar Mais, considerada uma 
das principais holdings de educação do país, reconhecida pela gestão do ensino 
digital na área médica e da saúde, além de incentivador e precursor da teleme-
dicina no Brasil. Já formou mais de 50 mil profissionais, e hoje é responsável pela 
administração da área de formação da startup. Atualmente, a startup conta com 
120 colaboradores, dos quais 87 são da equipe médica, docentes que atuam em 
hospitais reconhecidos como Albert Einstein, IPO, Incor – Instituto do Coração, 
Santa Casa, Hospital Sírio Libanês (https://escolabrasileirademedicina.com.br/).

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

serão encerradas nas 24 horas que antecedem o treinamento (https://forms.
office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4OkuN-CcM0CmSsBwc6kezQ4YClU-
mFxdHtJwjYfDz2vNUMlhBUFMySVAwQzMxMVJaSlFEVUo5WklCRy4u).

Startup de recrutamento digital promove 
diversidade e inclusão em todo o país 
@A PcD em Foco é uma plataforma de recrutamento digital, que nasceu há 

05 anos e agora está passando pelo processo de incubação do INAITEC 
(Parque Tecnológico Pedra branca e Incubadora de Empresas). Com um modelo 
de serviço que utiliza a tecnologia a favor da conexão entre profissionais com 
deficiência e empresas, contribui na otimização do processo seletivo, agregando 
valor para a inclusão (https://www.pcdemfoco.com.br/).

Mais de 15 cursos online com professores da USP 
para turbinar o currículo e mudar de carreira
@Para ajudar os profissionais que buscam novas oportunidades, seja mudando 

de carreira ou abrindo o seu próprio negócio, a plataforma de ensino Veduca 
preparou mais de 15 cursos online gratuitos com professores da USP e certificado, 
como: Desenvolvimento de produtos e serviços, Planejamento Estratégico, Funda-
mentos de administração, Gestão de projetos, Gestão de Inovação, Ecoinovação, 
Probabilidade e estatística, Metodologia Científica, Gestão Ambiental, Engenharia 
Econômica, Ecologia Industrial, entre outros. Todos podem ser acessados online 
pelo site: https://veduca.org/. O Veduca e o Grupo Inova GS se uniram para formar 
um ecossistema de educação e empregabilidade no Brasil. Agora, além dos cursos 
gratuitos da USP, a plataforma de educação passa a disponibilizar também conteúdos 
do IGTI (Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação) e da Trillio Academy.

20 mil bolsas de estudo gratuitas para 
formação de desenvolvedores full stack 
@São os últimos dias para se inscrever no bootcamp “TQI full stack Developer” 

de capacitação e desenvolvimento de profissionais, realizado pela TQI em 
parceria com a plataforma de educação em tecnologia e recrutamento DIO. As 
inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira, dia 27 de maio, e as 
atividades do bootcamp devem ser concluídas até o dia 24 de julho deste ano. Para 
participar, basta que o candidato se inscrevar através deste link (https://www.
dio.me/bootcamp/tqi-fullstack-developer). A TQI é uma empresa de tecnologia 
e inovação com 30 anos de mercado que atua como extensão dos clientes nas 
áreas de financeiro, telecom e atendimento, logística e transporte, conteúdo e 
serviços, saúde, agro & aviação (https://s2205.enviosimprensa.com/link.php?-
code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy50cWkuY29tLmJyJTJGYm9vdGNhbX
A6MTQxMTgxMTU5MTpyb211bG9AZmlyc3Rjb20uY29tLmJyOjJhZTliZg==).

Web Sessions ABB Eletrificação oferecem 
treinamentos gratuitos
@A partir de junho, profissionais das áreas de energia e eletrificação terão 

acesso gratuito a uma série de treinamentos técnicos promovidos pela ABB. 
As Web Sessions ABB Eletrificação serão ministradas pelos especialistas da 
empresa com os mais variados temas técnicos. As 12 sessões virtuais acontecem 
até novembro, com dois treinamentos em cada mês. A primeira Web Session, em 
8 de junho, tratará do manual de montagem do painel. Outros temas previstos 
são o lançamento InSite Pro M, sistemas de transferência de cargas TruOne/
Zenith, medição inteligente e monitoramento de energia, modernização de ati-
vos entre outros (confira abaixo a programação). As inscrições de cada sessão 

A importância da gestão de conflitos 
Dentro do contexto corporativo, é natu-

ral que divergências apareçam com certa 
frequência, concedendo tons de comple-
xidade ao dia a dia operacional. Tomando 
como exemplo o setor de cobranças, 
trata-se de uma área que lida com temas 
importantes para a empresa, se relacio-
nando diretamente com o consumidor, a 
fim de solucionar pendências e preservar 
uma saúde financeira satisfatória para o 
negócio. Com uma margem para erros en-
xuta, contar com medidas que preservem o 
clima organizacional é um hábito que deve 
ser colocado em pauta por lideranças, fato 
que nos leva à importância da gestão de 
conflitos nesse cenário. 

Partindo do princípio de que situações 
delicadas não deixarão de surgir, o debate 
se volta para o modo como as organiza-
ções lidam com adversidades rotineiras. 
Sem dúvida, deixar que determinadas 
pendências sejam resolvidas sem maiores 
esforços, ou até de forma natural, não é 
uma opção compatível com os níveis de 
urgência que o departamento financeiro 
costuma apresentar. Seguindo essa linha 
de raciocínio, a empresa pode contar com 
uma equipe especializada, que será res-
ponsável pela administração e resolução 
dos desentendimentos. Isso não isenta, 
entretanto, os líderes corporativos, que 
precisam investir em habilidades para 
conduzir eventuais conflitos internos.   

De certo, existem diversas motivações 
que podem levar a desavenças, não só 
entre os colaboradores, mas também 
em relação aos próprios clientes. Falhas 
na comunicação, abordagens descoladas 
da realidade e falta de um planejamento 
estratégico bem estruturado são algumas 
condições que prejudicam a atuação dos 
profissionais e, por consequência, a ob-
tenção de resultados satisfatórios.

pouco conclusivos, que só fomentam um 
ambiente de incertezas sobre o caminho 
a seguir. 

Olhando para o âmbito interno, ter 
uma postura responsiva em relação aos 
conflitos é fundamental para garantir que 
os colaboradores permaneçam motivados, 
resguardando a produtividade individual 
e, também, coletiva. Não seria nenhum 
exagero afirmar que essa é uma questão 
prioritária para lideranças preocupadas 
com o alto desempenho da área. No que 
diz respeito à negociação com o cliente, 
a lógica é parecida. O colaborador deve 
estar preparado para lidar com reações 
diversas e contrastantes, tendo como 
apoio uma estratégia de gestão de con-
flitos consolidada, capaz de identificar o 
problema e realizar uma boa negociação.  

Na prática, gerir conflitos significa ado-
tar ações cotidianas, que não necessaria-
mente se resumem a medidas puramente 
técnicas. Compreender os fatos sob uma 
visão ampla, abrindo o diálogo entre todas 
as partes envolvidas, por exemplo, é a 
base para que a resolução seja feita com 
cordialidade e respeito às pessoas. Isso 
passa, inclusive, pela empatia como um 
motor diário. 

Para concluir, ao estruturar uma gestão 
de conflitos aplicada à realidade do setor 
de cobranças, com métodos preditivos 
e um olhar atento aos desdobramentos 
dos acontecimentos, a empresa deixa 
claro que suas prioridades incluem um 
departamento financeiro preparado para 
superar adversidades e construir vínculos 
proveitosos com os consumidores. 

 
(Fonte: Pedro Bono é CEO e cofundador na Receiv, 

sistema de cobrança inteligente. É Doutor pela 
FGV e professor de gestão de risco de crédito nas 

melhores escolas de negócio do país).

 
A gestão de conflitos aplicada  
ao setor de cobranças

Como citado anteriormente, o depar-
tamento de cobranças reúne elementos 
que exigem uma atenção especial sobre 
o gerenciamento de conflitos. Quanto aos 
clientes, é sempre importante lembrar que 
a relação com os inadimplentes tende a ser 
mais delicada, necessitando de um posi-
cionamento positivo por parte da equipe 
de comunicação. Nesse ponto, o gestor 
pode considerar duas frentes igualmente 
relevantes para o andamento das ativida-
des: a resolução de problemas internos e 
a negociação das dívidas. 

Se nos aprofundarmos em problemas 
específicos, é possível citar alguns confli-
tos que, eventualmente, podem surgir no 
setor de cobrança, como a parcialidade dos 
gestores, atritos entre analista e cliente, 
falta de harmonia estratégica entre os 
profissionais, além de dados dispersos e 
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continua …

Allonda Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 04.060.779/0001-91

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de Reais) 
Nota 2021 2020

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 33.993 7.131
Contas a receber 6 123.943 47.959
Tributos a recuperar 7 14.539 4.069
Adiantamentos à fornecedores 8 10.282 4.619
Despesas antecipadas 326 322
Outros ativos 1.050 426
Total do ativo circulante 184.133 64.526
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras restritas 5 1.201 4.835
Despesas antecipadas 77 78
Partes relacionadas 9 109.864 17.474
Total do realizável a longo prazo 111.142 22.387
Investimento em controladas 10 – 115.300
Imobilizado 11 72.509 39.380
Intangível 712 120
Total do ativo não circulante 184.363 177.187

Total do ativo 368.496 241.713

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
Passivo circulante
Fornecedores 12 61.926 20.741
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos 13 23.008 25.714
Tributos a recolher 14 20.100 13.705
Salários e encargos a pagar 15 23.898 5.902
Adiantamentos de clientes 16 25.921 10.143
Dividendos a pagar 2.407 3.685
Outros passivos 15.941 20
Total do passivo circulante 173.201 79.910
Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos 13 43.690 56.185
Tributos a recolher 14 10.106 9.625
Tributos diferidos 18.b 2.603 1.400
Provisão para litígios 17 649 649
Partes relacionadas 9 – 55.050
Total do passivo não circulante 57.048 122.909
Patrimônio líquido
Capital social 19.a 107.409 16.789
Reserva de lucros 30.838 22.105
Total do patrimônio líquido 138.247 38.894
Total do passivo e do patrimônio líquido 368.496 241.713

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

Demonstração do Resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais) 

Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 20 273.024 207.381
Custos dos serviços prestados e produtos 
vendidos 21 (245.099) (134.922)

Lucro bruto 27.925 72.459
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 21 (26.534) (40.882)
Resultado de participações societárias 10. b 16.131 5.474
Outras despesas, líquidas (241) (108)
Lucro operacional 17.281 36.943
Resultado financeiro, líquido 22 (7.345) (7.231)
Lucro antes do IR/CS 9.936 29.712
Impostos de renda e contribuição social – correntes 18. a – (4.278)
Impostos de renda e contribuição social – diferidos 18. a (1.203) (1.827)
Lucros líquido do exercício 8.733 23.607
Média ponderada da quantidade de ações
(lote de mil ações) 19. c 107.409 16.789
Resultado por ação básico
(por lote de mil ações, expresso em R$) 19. c 0,08 1,41

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de Reais) 
Reversa de lucros

Capital social Legal Investimento Lucros acumulados Patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019 16.789 269 3.833 – 20.891
Lucro líquido do exercício – – – 23.607 23.607
Outros ajustes – 3 – 3
Destinação:
Reserva legal (nota 19.b) – 1.180 – (1.180) –
Dividendos distribuídos (nota 19.b) – – – (5.607) (5.607)
Reserva de investimento (nota 19.b) – – 16.820 (16.820) –
Saldo em 31 de dezembro de 2020 16.789 1.449 20.656 – 38.894
Lucro líquido do exercício – – – 8.733 8.733
Aumento de capital (nota 19.a) 90.620 – – – 90.620
Destinação:
Reserva legal (nota 19.b) – 437 – (437) –
Reserva de investimento (nota 19.b) – – 8.296 (8.296) –
Saldo em 31 de dezembro de 2021 107.409 1.886 28.952 – 138.247

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

2021 2020
Tributos a recuperar (10.470) 1.027
Adiantamentos a fornecedores (5.663) (2.189)
Despesas antecipadas (3) (192)
Outros créditos (624) (251)
Aplicações financeiras 3.634 6.890
Fornecedores 41.185 3.957
Tributos a recolher 6.876 417
Salários e encargos sociais a pagar 17.996 700
Adiantamentos de clientes 15.778 (10.332)
Outros passivos 15.921 –
Caixa proveniente das atividades operacionais 15.474 14.736
Juros pagos (7.409) (6.026)
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais 8.065 8.710
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens em ativos imobilizado (40.179) (10.211)
Aumento de capital social em controladas 90.620 (71.699)
Créditos com partes relacionadas (16.009) 43.633
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) ativida-
des de investimentos 34.432 (38.277)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captações de empréstimos e financiamentos 17.353 63.430
Pagamentos de empréstimos e financiamentos – principal (31.710) (32.704)
Dividendos pagos aos acionistas (1.278) (3.200)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) ativida-
des de financiamentos (15.635) 27.526

Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa 26.862 (2.041)
Caixa e equivalentes de caixa – início do exercício 7.131 9.172
Caixa e equivalentes de caixa – fim do exercício 33.993 7.131
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa 26.862 (2.041)
Divulgação adicional – transações não-caixa
Aumento de capital por meio de ativo imobilizado – 5.692
Aumento de capital por meio de crédito com partes 
relacionadas – 6.332

Adições de imobilizado por meio de arrendamento 
financeiro 40.179 221

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

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional – A Allonda Ambiental S.A. (“Allonda” ou “Companhia”) 
tem sua sede no município de Barueri, Estado de São Paulo e filiais nos 
municípios de Cariacica no Estado do Espírito Santo, Santa Cruz do Descalvado 
e Brumadinho no Estado de Minas Gerais e Belém no Estado do Pará. Tem 
por objeto social, principalmente, a prestação de serviços de engenharia 
ambiental, atuando em diversos segmentos como mineração, óleo e gás, papel 
e celulose, saneamento, entre outros. i) Riscos e incertezas relacionadas 
ao Coronavírus (COVID-19) O COVID-19, foi primeiramente reportado em 
Wuhan, na China continental e, posteriormente, espalhou-se por diversos 
países. Desde então, têm sido informados mundialmente casos de contágio e 
fatalidades devido ao vírus, de forma que, em 3 de março de 2020, o surto foi 
caracterizado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Desenca-
deando decisões de governos e entidades do setor privado, que somadas ao 
impacto potencial da pandemia, aumentaram o grau de incerteza para os 
agentes econômicos que podem gerar impactos relevantes nos valores reco-
nhecidos das Demonstrações financeiras. A partir de março de 2020, a Com-
panhia, de forma gradual, foram liberando as áreas administrativas para o 
trabalho na modalidade home office, como forma de prevenir o avanço do 
contágio, as atividades administrativas permanecem sendo exercidas normal-
mente. Em 2021 a empresa adotou a modalidade híbrida das atividades 
administrativas, seguindo todos os protocolos de segurança de distanciamento, 
uso obrigatório de máscara e agendamento de posição de trabalho. Cabe 
salientar ainda, que não houve paralização em nenhum projeto da Companhia. 
Outrossim, a administração avalia de forma constante o impacto dos desdo-
bramentos do surto do COVID-19 nas operações e na posição patrimonial e 
financeira da Companhia, com o objetivo de implementar medidas apropriadas 
para mitigar os riscos de continuidade nas operações e possíveis impactos 
nas demonstrações financeiras, sendo as principais medidas tomadas:  Em 
pleno alinhamento com nossos clientes, medidas de segurança mais rígidas 
foram adotadas, neste momento em todas as operações de campo e nossas 
obras continuam em andamento e performando dentro do previsto em Budget 
e Forecast;  Renegociações de dívidas contraídas junto à fornecedores, 
instituições financeiras e impostos federais foram efetivadas, estendendo os 
prazos de pagamento, protegendo o fluxo de caixa da empresa nos curto e 
médio prazos. ii) Reestruturação societária: Em 19 de maio de 2021, a Allonda 
Ambiental foi cindida, a valor contábil, migrando a totalidade das ações detidas 
na investida Allonda Engenharia Ltda. (“Allonda Engenharia”) decorrente da 
reestruturação societária que visa concentrar os investimentos na Holding 
Allonda Ambiental Participações S.A. (“Allonda Participações”), a qual é a 
controladora do Grupo Allonda. 2. Base de preparação – a. Declaração de 
conformidade com relação às normas do CPC: As demonstrações finan-
ceiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes 
com as utilizadas pela Administração na sua gestão. Em virtude da reestrutu-
ração societária mencionada acima, as Demonstrações Financeira consolida-
das estão apresentadas na Holding Allonda Ambiental Participações S.A, 
conforme facultado pelo CPC. As presentes demonstrações financeiras foram 
aprovadas pela Diretoria da Companhia em 04 de maio de 2022. b. Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os 
saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado 
de outra forma. c. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. 
As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As informa-
ções sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco 
significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo período estão 
incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota 11 – Vida útil estimada dos 
bens do ativo imobilizado (vida útil); e Nota 17 – Mensuração de provisões 
baseados em premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de 
recursos. Nota 20 – Receita de prestação de serviços de engenharia ambien-
tal é reconhecida levando-se em consideração o estágio de execução de cada 
contrato, ou seja, o progresso de cada obrigação de desempenho satisfeita ao 
longoda vigência do contrato. 3. Principais políticas contábeis – As políticas 
contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira con-
sistente para os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. b. 
Moeda estrangeira:  Transações em moeda estrangeira são convertidas para 
o real pelas taxas de câmbio nas datas das transações. 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 monetários que são mensurados pelo valor justo 
em moeda estrangeira são reconvertidos 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 moe-
das estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no 
resultado. c. Receita operacional: Prestação de serviços: Para cada contrato 
é definida a contraprestação a ser recebida e a estimativa dos custos a serem 
incorridos ao longo da vigência do contrato. A receita de prestação de serviços 
de engenharia ambiental é reconhecida levando-se em consideração o estágio 
de execução de cada contrato, ou seja, o progresso de cada obrigação de 
desempenho satisfeita ao longo da vigência do contrato sendo o progresso da 
obrigação de desempenho medido pela proporção dos custos incorridos em 
relação ao total dos custos estimados. d. Benefícios a empregados: Benefí-
cios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo 
a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente 
legal ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado 
prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira 
confiável. e. Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas 
financeiras abrangem basicamente descontos obtidos e variação cambial, que 
são reconhecidos no resultado, por meio do método dos juros efetivos. As 
despesas financeiras abrangem basicamente despesas de juros sobre emprés-
timos e despesas bancárias. Custos de empréstimo que não são diretamente 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são 
mensurados no resultado através do método de juros efetivos. Os ganhos e 
perdas cambiais de ativos financeiros e passivos financeiros são reportados 
em como receita financeira ou despesa financeira dependendo se as variações 
cambiais estão em uma posição de ganho ou perda líquida. f. Imposto de 
renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, 
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A 
despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos 
de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o 
imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacio-
nados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no 
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Despesas de 
imposto de renda e contribuição social corrente: A despesa de imposto 
corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo 
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos 
exercícios anteriores. O montante dos impostos 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 a sua apuração, se houver. Ele é mensurado 
com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e 
passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem 
atendidos. (ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido: 
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças 
temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de 
demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças 
dos ativos e passivos fiscais diferidos no período são reconhecidas como 
despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal 
diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporá-
rias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros 
tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os 
lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferen-
ças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças tempo-
rárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal 
diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as 
reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de 
negócios da Companhia individualmente. Ativos fiscais diferidos são revisados 
a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização 
não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados 
com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando 
elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a 
data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete 
as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia 
espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. g. Imobilizado: (i) Reco-
nhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo 
histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e 
perdas de redução ao valor recuperável (impairment). O custo inclui gastos 
que são diretamente atribuíveis à aquisição do ativo. Quando partes significa-
tivas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas 
como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer 
ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no 
resultado. (ii) Custos subsequentes: Custos subsequentes são capitalizados 
apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com 
os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Depreciação: A depreciação 
é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de 
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida 
útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. Ativos 

arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do 
bem e o prazo do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que a 
Companhia obterá a propriedade do bem ao final do prazo de arrendamento. 
As vidas úteis estimadas, em anos, do ativo imobilizado são as seguintes:
Instalações 10
Máquinas e equipamentos 10 a 30
Equipamentos de informática 05
Móveis e utensílios 10
Veículos 04
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos 
a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. h. Instrumentos 
financeiros: A Companhia classifica ativos e passivos financeiros não 
derivativos na categoria de custo amortizado. (i) Reconhecimento e mensu-
ração inicial: O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos 
são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os 
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a 
Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um 
ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um 
componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente 
mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor 
justo por meio do resultado (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; ao VJORA – instrumento de dívida; 
ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. Os ativos financeiros não são 
reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a 
Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e 
neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro 
dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. 
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as 
condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR:  É mantido 
dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros 
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. Ativos financeiros – 
Avaliação do modelo de negócio: A Companhia realiza uma avaliação do 
objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em 
carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e 
as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas 
incluem:  As políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento 
prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da 
Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a 
manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência 
entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados 
ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da 
venda de ativos;  Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado 
à Administração da Companhia;  Os riscos que afetam o desempenho do 
modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) 
e a maneira como aqueles riscos são gerenciados;  Como os gerentes do 
negócio são remunerados – por exemplo, se a remuneração é baseada no 
valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e  
A frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos 
períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas 
futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações 
que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, 
de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Com-
panhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com 
desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo 
por meio do resultado. Ativos financeiros – avaliação sobre se os fluxos 
de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: 
Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo 
financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma con-
traprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado 
ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos 
outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez 
e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia 
considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de 
caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a 
avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia 
mudar oAtivos financeiros – avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais 
são somente pagamentos de principal e de juros: momento ou o valor dos 
fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao 
fazer essa avaliação, a Companhia considera:  Eventos contingentes que 
modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa;  Termos que possam 
ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis;  O pré-pagamento e a 
prorrogação do prazo; e  Os termos que limitam o acesso da Companhia a 
fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na performance 
de um ativo). Ativos financeiros – Avaliação do modelo de negócio: O 
pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal 
e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores 
não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente – o que 
pode incluir uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. 
Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor 
ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de 
pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais 
os juros contratuais (que também pode incluir compensação razoável pela 
rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas 
como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for 
insignificante no reconhecimento inicial. 
Ativos financeiros – Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos financei-
ros a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente 
ao valor justo. O resultado líquido, incluindo 

juros ou receita de dividendos, é reconhecido no 
resultado.

Ativos finan-
ceiros a custo 
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados 
ao custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas 
por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas 
cambiais e o impairment são reconhecidos no 
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhe-
cimento é reconhecido no resultado.

Passivos financeiros – classificação, mensuração subsequente e ganhos 
e perdas: Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao 
custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como men-
surado 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 mensurados 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 juros, ganhos e perdas 
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desre-
conhecimento também é reconhecido no resultado. (i) Desreconhecimento: 
Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando: 
 Os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram; ou  Transfere 
os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação em que:  Substancialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos; ou  A 
Companhia 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. A Companhia realiza transações em que transfere 
ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substan-
cialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, 
os ativos financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros: A 
Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação con-
tratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia 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 
contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não 
transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (ii) 
Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a 
Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar 
os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de reali-
zar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. i. Capital social: O capital 
social está representado por ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. A Companhia não emitiu ações preferenciais. Os dividendos mínimos 
obrigatórios, conforme definido em estatuto, são reconhecidos como passivo. 
j. Redução ao valor recuperável (impairment) Ativos financeiros não-
-derivativos: Instrumentos financeiros e ativos contratuais: A Companhia 
reconhece provisões para perdas esperadas de crédito quando aplicável, 
sobre:  Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;  Ativos de 
contrato.  A Companhia 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; 
e;  Outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de 
crédito (ou seja, o risco de inadimplência ao longo da vida esperada do ins-
trumento financeiro) não tenha aumentado significativamente desde o reco-
nhecimento inicial.  As provisões para perdas com contas a receber de 
clientes e ativos de contrato 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 significativamente desde o reco-
nhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia 
considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes 
e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e aná-
lises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Com-

panhia, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas 
(forward-looking). Mensuração das perdas de crédito esperadas: As perdas 
de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de 
perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com 
base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos 
de caixa devidos à Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de caixa 
que a Companhia espera receber). Ativos financeiros com problemas de 
recuperação: Em cada data de balanço, a Companhia 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 finan-
ceiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados observá-
veis:  Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário; 
 Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais 
de 90 dias;  Reestruturação de um valor devido a Companhia em condições 
que não seriam aceitas em condições normais;  Aprobabilidade que o deve-
dor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização financeira; 
ou  O desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificul-
dades financeiras. Apresentação da provisão para perdas de crédito 
esperadas no balanço 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 a Companhia não tem expectativa razoável de recuperar o ativo 
financeiro em sua totalidade ou em parte. A Companhia faz uma avaliação 
individual sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de 
expectativa razoável de recuperação. A Companhia não espera nenhuma 
recuperação significativa do valor baixado. No entanto, os ativos financeiros 
baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento 
dos procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. 
Ativo financeiro mensurado a custo amortizado: A Companhia considerava 
evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado tanto 
em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente 
significativos eram avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável. 
Aqueles que não tinham sofrido perda de valor individualmente eram então 
avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que pudesse ter 
ocorrido, mas não tinha ainda sido identificada. Ativos que não eram individu-
almente significativos eram avaliados coletivamente quanto à perda de valor 
com base no agrupamento de ativos com características de risco similares. 
Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a 
Companhia utilizava tendências históricas do prazo de recuperação e dos 
valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Adminis-
tração se as condições econômicas e de crédito atuais eram tais que as 
perdas reais provavelmente seriam maiores ou menores que as sugeridas 
pelas tendências históricas. Ativos não financeiros: Os valores contábeis 
dos ativos não financeiros da Companhia, que não os ativos fiscais diferidos, 
são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de 
perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recupe-
rável do ativo é estimado. k. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em 
função de um evento passado, se a Companhia tiver uma obrigação legal ou 
construtiva presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é pro-
vável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As 
provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros 
esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de 
mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o 
passivo. Os efeitos do desconto a valor presente são reconhecidos no resultado 
como despesa financeira. l. 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 ordenada entre participantes do mercado na data 
de mensuração, no mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais 
vantajoso ao qual a Companhia tem acesso nessa data. O valor justo de um 
passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-performance). O risco de 
descumprimento inclui, entre outros, o próprio risco de crédito da Companhia. 
Quando disponível, a Companhia mensura o valor justo de um instrumento 
utilizando o preço cotado num 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 contínua. Se não houver um preço cotado em um 
mercado ativo, a Companhia utiliza técnicas de avaliação que maximizam o 
uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não obser-
váveis. A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os 
participantes do mercado levariam em conta na precificação de uma transação. 
Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de com-
pra e um preço de venda, a Companhia 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 financeiro no reconhecimento inicial é normal-
mente o preço da transação – ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou 
recebida. Se a Companhia 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 num mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem 
baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não obser-
váveis são julgados como insignificantes em relação à mensuração, então o 
instrumento financeiro é mensurado inicialmente 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 numa 
base adequada ao longo da vida do instrumento, 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. m. Arrendamento: O CPC 06 
(R2) introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no 
balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo 
de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e 
um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar 
pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamen-
tos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador per-
manece semelhante à norma anterior, isto é, os arrendadores continuam a 
classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. Com base no 
CPC 06 (R2), a Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo 
de arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso 
é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o valor da mensuração 
inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de 
arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos 
iniciais incorridos pelo arrendatário menos quaisquer incentivos de arreda-
mentos 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 determinada 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 recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações 
do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicial-
mente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são efe-
tuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no arrenda-
mento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa 
de empréstimo incremental da Companhia. n. Incerteza sobre tratamento de 
tributos sobre o lucro: Esta interpretação da norma foi adotada e esclarece 
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 Tri-
butos sobre o Lucro (“CPC 32”) quando houver incerteza sobre os tratamentos 
de imposto de renda. Nessas circunstâncias, a entidade deve reconhecer e 
mensurar o seu ativo ou passivo fiscal, corrente ou diferido, aplicando os 
requisitos do CPC 32/IAS 12 com base no lucro tributável (perda fiscal), nas 
bases fiscais, nas perdas fiscais não utilizadas, nos créditos fiscais não utili-
zados e nas alíquotas fiscais, determinados com base nesta interpretação, no 
entanto, não teve efeitos nas demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da Companhia. o. Novas normas e interpretações ainda não vigen-
tes: As seguintes normas e/ou interpretações serão efetivas nos próximos 
exercícios, no entanto não deverão ter um impacto significativo nas demons-
trações financeiras da Companhia:  Contratos onerosos, custos para cumprir 
um contrato (alteração no CPC 25);  Reforma da taxa de juros de referência 
– Fase 2 (alterações no CPC 48, 38, 40, 11 e 06);  Concessões de aluguel 
relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06);  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 (alteração CPC 26); e  Contrato de Seguros (IFRS17). 
4. Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020
Caixa 579 230
Bancos – 1.708
Aplicações financeiras 33.414 5.193

33.993 7.131
As aplicações financeiras apresentam taxa média de 96,75% do Certificado 
Depósito Interfinanceiro (CDI) (95,35% em 2020) e possuem liquidez imediata.
5. Aplicações financeiras restritas 2021 2020
Aplicações em Certificado Depósito Bancário (CDB)
Não circulante 1.201 4.835

1.201 4.835
Em 31 de dezembro de 2020, as aplicações vinculadas a captação de emprés-
timos de capital de giro junto às instituições financeiras Banco do Brasil e 
Santander. As aplicações possuem uma rentabilidade média de 97% do CDI e 
os resgates condicionados as amortizações do principal da dívida, respeitando 
a proporcionalidade de cobertura (Vide nota 13 (a)(i)).
6. Contas a receber 2021 2020
Contas a receber de clientes 121.853 31.209
Medições a faturar (i) 11.578 16.750
(-) Provisão para perdas de crédito esperadas (9.488) –

123.943 47.959
(i) Medições aprovadas pelos clientes de serviços prestados e não faturados 
até 31 de dezembro de 2021. Entretanto o montante foi integralmente faturado 
em janeiro e fevereiro de 2022.  
Composição por vencimento: 2021 2020
Á vencer 120.468 44.279
Vencidos a 30 dias 1.317 1.505
Vencidos de 31 à 90 dias – 2.158
Vencidos de 91 à 180 dias 560 17
Vencidos de 181 à 365 dias 1.598 –

123.943 47.959

7. Tributos a recuperar 2021 2020
INSS a recuperar 12.231 2.869
Imposto de renda retido na fonte 477 620
Contribuição social retido na fonte 206 429
COFINS a recuperar 831 78
PIS a recuperar 184 17
Outros 610 56

14.539 4.069
8. Adiantamentos a fornecedores – Refere-se a adiantamentos a fornece-
dores para compra de materiais utilizados em obras e ativo imobilizado. Em 
31 de dezembro de 2021 apresenta os saldos de R$ 10.282, (R$ 4.619 em 
31 de dezembro de 2020).
9. Partes relacionadas

2021 2020

Conta corrente
Ativo não 
circulante

Passivo 
não 
cir-

culante
Saldo 

Líquido

Ativo 
não cir-
culante

Passivo 
não 
cir-

culante
Saldo 

Líquido
Allonda Ambiental 
S.A.S (i) – – – 17.474 – 17.474

Allonda Participa-
ções S.A. (i) 57.671 – 57.671 – – –

Allonda Argentina 626 – 626 – – –
Allonda Energia 1.141 – 1.141 – – –
Allprime 489 – 489 – – –
Allonda Saneamento 
S.A. (ii) 35 – 35 – 50.000 (50.000)

Allonda Engenharia 
Ltda. (i) 49.902 – 49.902 – 5.050 (5.050)

109.864 – 109.864 17.474 55.050 (37.576)
a) Remuneração do pessoal-chave da Administração: O pessoal-chave 
da Administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga por 
serviços prestados no período findo em 31 dezembro de 2021 totalizou R$ 1.827 
(R$ 1.827 em 31 de dezembro de 2020). b) 3L Desenvolvimento de Projetos 
Ambientais S.A. A 3L Desenvolvimento de Projetos Ambientais S.A. (“3L”) é 
uma empresa que detém o mesmo quadro acionário da Companhia e presta ser-
viços de manutenção e montagem de equipamentos para empresas do Grupo 
Allonda. Durante o exercício de 2021, a 3L prestou serviços sob o montante de 
R$ 1.491 (R$ 2.600 em 31 de dezembro de 2020). i. Allonda Ambiental S.A.S, 
Allonda Ambiental Participações S.A. e Allonda Engenharia Ltda. Refere-se 
ao conta corrente entre as empresas as quais não há incidência de juros. Esse 
conta corrente não possui prazo de vencimento determinado e será pago de 
acordo com a estratégia de gestão de caixa do grupo. ii. Allonda Ambiental 
Saneamento S.A. Em 29 de dezembro de 2020, a Allonda Engenharia, cedeu 
parte do crédito detido junto a Companhia, no montante de R$ 50.000 para a 
Allonda Ambiental Participações S.A. Ainda na mesma data, a Participações 
aportou o crédito na investida Allonda Saneamento S.A., passando a deter o 
referido crédito junto a Companhia. O conta corrente entre as empresas não 
há incidência de juros e não possui prazo de vencimento determinado e será 
pago de acordo com a estratégia de gestão de caixa do grupo.
10. Investimentos
a. Composição – investimentos em controladas

% de partici-
pação

Patrimônio 
líquido

Lucro líquido 
(prejuízo) 

do exercício
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Allonda Engenharia 0,00% 99,99% – 115.300 16.131 5.475
b. Movimentação

Allonda 
Engenharia

Allonda 
Constru-

tora Total
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Saldo inicial 115.300 25.961 – 1 115.300 25.962
Aumento de capital – 83.723 – – – 83.723
Equivalência patrimonial 16.131 5.475 – (1) 16.131 5.474
Cisão de acervo líquido (i) (131.431) – – – (131.431) –
Outros – 141 – – – 141
Saldo final – 115.300 – – – 115.300
(i) Em 19 de maio de 2021, a Allonda Ambiental foi cindida, a valor contábil, 
migrando a totalidade das ações detidas na investida Allonda Engenharia 
Ltda. (“Allonda Engenharia”) decorrente da reestruturação societária que visa 
concentrar os investimentos na Holding Allonda Ambiental Participações S.A. 
11. Imobilizado

Insta-
lações

Máqui-
nas e 

equipa-
men-

tos

Equipa-
mentos 

de 
infor-

mática

Móveis 
e uten-

sílios
Veí-

culos

Imobi-
lizado 

em anda-
mento Total

Saldo em 
dezembro de 
2019 977 34.231 860 271 3.544 – 39.883

Aquisições 55 5.853 947 32 2.615 563 10.065
Depreciações (99) (1.711) (250) (45) (1.080) – (3.185)
Aporte (i) – (5.692) – – – – (5.692)
Baixas liquidas 
de depreciação – – – – (1.691) – (1.691)

Saldo em 
dezembro de 
2020 933 32.681 1.557 258 3.388 563 39.380

Aquisições (ii) 1.092 20.166 3.140 1.417 8.321 5.355 39.491
Depreciações (107) (1.910) (566) (98) (1.433) (4.114)
Baixas liquidas 
de depreciação (2) (2.131) (1) (2) – (112) (2.248)

Saldo em 
dezembro de 
2021 1.916 48.806 4.130 1.575 10.276 5.806 72.509

(i) Aumento de capital na Allonda Engenharia, vide nota 10 (b). (ii) Aumento 
decorrente principalmente de maquinário a ser aplicado nos projetos con-
tratados. 
12. Fornecedores 2021 2020
Fornecedores – nacionais 54.782 20.741
Fornecedores – estrangeiros 7.144 –

61.926 20.741
13. Empréstimos, financiamentos e arrendamentos – a) Composição dos 
empréstimos, financiamentos e arrendamento: 
Modalidade Encargos ao ano 2021 2020
Capital de giro CDI + 5,27% à 16,38% 28.437 52.871
BNDES 13,35% à 18,02% 9 134
CDC (i) 12,01% à 17,30% 1.131 1.610
CCB (i) 4,00% à 23,87% 6.980 9.352
FINAME (ii) CDI + 0,40% à 1,44% 30.141 17.932

66.698 81.899
Circulante 23.008 25.714
Não circulante 43.690 56.185
(i) Cédula de crédito bancário (“CCB”) e Crédito direto ao consumidor (“CDC”) 
(ii) Aquisição de quatro Dragas e um Multibooster junto ao Fornecedor IHF 
Holland e IHC do Brasil, adquiridas em 2016, 2017 e 2018. Os contratos de 
arrendamento possuem prazos de 50 a 60 meses com opção de compra ao 
final do contrato tendo como garantia os próprios bens arrendados. Não há 
cláusulas restritivas “covenants” para os empréstimos e financiamentos da 
Companhia, sendo os mesmos garantidos por avais dos acionistas e pelos 
próprios bens financiados. 
Composição do não circulante, por ano de vencimento: 2021 2020
2022 – 26.371
2023 21.905 16.067
2024 em diante 21.785 13.747

43.690 56.185
b) Movimentação dos empréstimos, financiamentos e arrendamento: 

2021 2020
Saldo inicial 81.899 49.886
Captações (i) 17.353 63.430
Juros 6.576 7.312
Amortização de principal (31.721) (31.714)
Amortizações de juros (7.409) (7.015)
Saldo final 66.698 81.899
(i) Principalmente por: Em 03 de abril de 2020, a Companhia captou o mon-
tante de R$ 18.000, na modalidade capital de giro, junto ao Banco do Brasil 
S.A., com prazo de pagamento de 24 meses e taxa ao ano de CDI+ 5,27%. 
Sendo retido uma parcela do recurso como aplicação restrita, no montante de 
R$ 3.600, sendo o recurso liberado com base nos pagamentos de principal da 
dívida (vide nota 5). Em 30 de abril de 2020, a Companhia captou o montante 
de R$ 3.500, na modalidade capital de giro, junto à Caixa Econômica Federal, 
com prazo de pagamento de 24 meses e taxa ao mês de 100% CDI + 0,50% 
a.m., tendo como garantia avais dos acionistas. Sendo retido uma parcela do 
recurso como aplicação restrita, no montante de R$ 1.000, sendo o recurso 
liberado com base nos pagamentos de principal da dívida (nota 5). Empréstimo 
esse quitado integralmente no reperfilamento de dívida comentado a seguir, 
sendo a aplicação restrita liberada para uso da Companhia. No decorrer os 
meses de agosto e setembro a Companhia captou R$ 23.800 em dívidas de 
capital de giro, sendo o recurso utilizado com objetivo de reperfilamento das 
dívidas, reduzindo a taxas médias de juros anuais e alongando os prazos de 
pagamento das dívidas de capital de giro, foram 3 captações em Bancos de 
primeira linha, com taxa média de juros anual de 9,4% ao ano. Com a captação 
mencionada, foram liberados grande parte das aplicações financeiras restritas 
(Nota 5). Em 30 de setembro de 2020, a Companhia captou o montante de 
R$ 10.000 na modalidade de capital de giro, junto ao Banco Santander, com 
prazo de pagamento de 48 meses e taxa ao ano de 9,77%, tendo como garantia 
avais dos acionistas. Em 26 de novembro de 2020, a Companhia captou o 
montante de R$ 4.000 na modalidade de CCB, junto ao Banco ABC Brasil, com 
prazo de pagamento de 18 meses e taxa ao mês de CDI+0,34%, tendo como 
garantia avais dos acionistas. Em 27 de maio de 2021, a Allonda Ambiental 
captou o montante de R$ 1.120, referente a aquisição de uma escavadeira 
anfíbia, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento de 48 meses 
e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos acionistas. Em 15 de 
junho de 2021, a Allonda Ambiental captou o montante de R$ 910, referente a 

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais) 

2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR/CS 9.936 29.712
Ajustes para:
Depreciações e amortizações 4.210 3.211
Resultado na baixa de ativos imobilizado 2.248 1.691
Resultado de participações societárias (16.131) (5.474)
Provisão para litígios – 306
Juros e variação cambial, líquidas 6.565 7.313
Fluxo de caixa antes das variações de ativos e passi-
vos operacionais 6.828 36.759

Variações em:
Contas a receber (75.984) (22.050)
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aquisição de caminhões VW 31.280, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de 
pagamento de 48 meses e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos 
acionistas. Em 12 de agosto de 2021, a Allonda Ambiental captou o montante 
de R$ 4.383, referente a aquisição de dez caminhões VM 330, junto à Caixa 
Econômica Federal, com prazo de pagamento de 48 meses e taxa CDI+0,42 
ao mês, tendo como garantia avais dos acionistas. Em 12 de agosto de 2021, 
a Allonda Ambiental captou o montante de R$ 2.244, referente a aquisição de 
máquinas e equipamentos, junto à Caixa Econômica Federal, com prazo de 
pagamento de 48 meses e taxa CDI+0,42 ao mês, tendo como garantia avais 
dos acionistas. Em 12 de agosto de 2021, a Allonda Ambiental captou o mon-
tante de R$ 1.410, referente a aquisição de três caminhões VW 31.280, junto 
ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento de 48 meses e taxa ao ano de 
5,8%, tendo como garantia avais dos acionistas. Em 12 de agosto de 2021, a 
Allonda Ambiental captou o montante de R$ 1.060, referente a aquisição de 
uma escavadeira, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento de 48 
meses e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos acionistas. Em 
11 de outubro de 2021, a Allonda Ambiental captou o montante de R$ 999, 
referente a aquisição de duas bambas Flygt 3300 e três bambas Flygt 3501, 
junto ao Banco Daycoval S.A, com prazo de pagamento de 48 meses e taxa 
ao ano de 10,69%, tendo como garantia avais dos acionistas. 
14. Tributos a recolher 2021 2020
REFIS (i) 4.326 4.781
PERT (i) 3.780 4.142
Parcelamento ordinário (i) 918 2.395
PIS e COFINS 7.616 2.983
CSLL e IRPJ (Nota 18.a) – 4.277
IRRF 1.102 1.357
Parcelamento simplificado (i) 4.252 399
ISS 6.966 2.443
Outros 1.246 553

30.206 23.330
Circulante 20.100 13.705
Não circulante 10.106 9.625
(i) No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia optou por 
aderir parcelamento ordinário e simplificado para renegociar as dívidas de 
diversos impostos federais que estavam vencidos e manteve o pagamento em 
dia desses parcelamentos e dos impostos correntes. 
15. Salários e encargos a pagar 2021 2020
Provisão de férias e encargos 10.151 4.904
Encargos sociais a recolher 12.350 769
Salários a pagar 27 5
Outros 1.370 224

23.898 5.902
16. Adiantamentos de clientes – Refere-se a adiantamentos efetuados por 
clientes relativos a contratos de execução de longo prazo. Estes adiantamentos 
são recebidos pela Companhia de acordo com cronograma financeiro de cada 
contrato e são realizados mediante faturamento de cada projeto. Os valores 
recebidos são destinados para custear os gastos incorridos em projetos. Em 
31 de dezembro de 2021 apresenta o saldo de R$ 25.921 (R$ 10.143 em 31 de 
dezembro de 2020). 17. Provisão para litígios – Durante o curso normal dos 
negócios, a Companhia está exposta a certos riscos, que incluem processos 
trabalhistas em discussão. Com base na opinião de seus assessores legais, a 
Companhia registrou, no passivo não circulante, os seguintes valores a título 
de provisão para cobrir eventuais riscos prováveis: 
Processos trabalhistas 2021 2020
Saldo inicial 649 343
Provisões – 306
Saldo final 649 649
Os processos com probabilidade de perda possível montam R$ 2.356 (R$ 2.440 
em 31 de dezembro de 2020). Sendo de natureza cíveis R$ 414 (R$ 1.528 em 
31 de dezembro de 2020), trabalhistas R$ 2.727 (R$ 912 em 31 de dezembro 
de 2020) e tributária R$ 425 (não havia processos com probabilidade de perda 
possível em 31 de dezembro de 2020). 18. Imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro – a. Reconciliação do resultado e do Impostos de 
renda (IR) e da contribuição social (CS) 

2021 2020
Lucro antes do Impostos 9.936 29.712
Alíquota nominal (%) 34% 34%
IR e CS à alíquota nominal (3.378) (10.102)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Diferenças permanentes (53) (30)
Resultado de equivalência patrimonial 5.484 1.862
Benefício lei do bem – 2.527
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (PCLD) (3.223) –
Outras (33) (362)

2021 2020
Imposto de renda e da contribuição social (1.203) (6.105)
IR e CS – corrente – (4.278)
IR e CS – diferido (1.203) (1.827)
Alíquota efetiva 6% 21%
b. Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos por 
natureza

2021 2020
Ativo fiscal diferido
Tributos diferidos sobre prejuízo fiscal 4.725 3.957
Passivo fiscal diferido (diferenças temporárias)
Taxa de depreciação contábil x fiscal (7.210) (5.239)
Custo de transação (comissões bancárias) (118) (118)

(2.603) (1.400)
(i) Expectativa de realização do prejuízo fiscal

2021 2020
2021 – 1.847
2022 2.110 2.110
2023 2.615 –

4.725 3.957
19. Patrimônio líquido – a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, o 
capital social subscrito e integralizado é de R$ 107.409 (R$ 16.789 em 31 de 
dezembro de 2020), dividido em 107.409.166 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. Em 20 de outubro de 2020, as acionistas da Com-
panhia, aportaram suas participações na Allonda Ambiental Participações 
S.A. (Holding), passando esta Companhia a deter a totalidade das ações 
da Allonda Ambiental S.A. Com a reorganização societária mencionada e a 
criação da holding, a composição do capital social por quantidade de ações 
é apresentada abaixo: 

2021 2020
Quantidade 

de ações %
Quantidade 

de ações %
Allonda Ambiental Participa-
ções S.A. 107.409.166 100% 16.789.057 100%

Total de ações 107.409.166 100% 16.789.057 100%
b. Dividendos: O Estatuto social da Companhia determina a distribuição de 
um dividendo mínimo obrigatório de 25% do resultado do exercício ajustado 
na forma da lei. A destinação do lucro declarado em 31 de dezembro de 2021 
e 2020, foram calculados conforme estatuto da Companhia, demonstrado a 
seguir: 

2021 2020
Lucro líquido do exercício 8.733 23.607
Base para cálculo para constituição da reserva 
legal 8.733 23.607

Reserva legal 5% do lucro líquido, limitada a 20% do 
capital social (437) (1.180)

Base para dividendos mínimos obrigatórios 8.296 22.427
Dividendo mínimo obrigatório (25%) – (5.607)
Reserva de investimento (8.296) (16.820)
c. Resultado por ação: A Companhia apresenta o cálculo do resultado por 
ação básico, calculado, através da divisão do lucro do exercício, atribuído 
aos detentores das ações ordinárias da Companhia, pela quantidade média 
ponderada de ações disponíveis durante o período. 

2021 2020
Lucros líquido do exercício 8.733 23.607
Média ponderada da quantidade de ações (lote de mil 
ações) 107.409 16.789

Resultado por ação básico (por lote de mil ações, 
expresso em R$) 0,08 1,41

20. Receita líquida de venda de produtos e serviços prestados 
2021 2020

Mercado nacional
Receita bruta – revenda de mercadorias – 77
Receita bruta – serviços prestados 301.250 224.816
Receita bruta total 301.250 224.893
Tributos incidentes e devoluções (28.226) (17.512)
Receita operacional líquida 273.024 207.381
21. Custos e Despesas por natureza 2021 2020
Pessoal (109.347) (66.612)
Consultorias, assessorias e serviços terceiros (50.532) (41.419)
Materiais aplicados em obras (43.568) (27.064)
Locação de veículos, máquinas e equipamentos (35.703) (18.736)
Manutenções e reparos (1.372) (4.796)
Depreciações e amortizações (4.210) (3.211)
Custos das mercadorias vendidas (651) (3.640)

21. Custos e Despesas por natureza 2021 2020
Combustíveis e lubrificantes (3.873) (2.244)
Aluguéis de imóveis (2.148) (1.585)
Água, Energia e Internet (9.381) (731)
Despesas com vendas – (533)
Provisões para contingências – (306)
Outros (10.848) (4.927)

(271.633) (175.804)
Custo dos serviços prestados e produtos vendidos (245.099) (134.922)
Despesas gerais e administrativas (26.534) (40.882)
22. Resultado financeiro líquido 2021 2020
Receitas financeiras
Descontos obtidos 96 93
Variação cambial – 220
Rendimentos de aplicações financeiras 293 488
Outras 497 –

886 801
Despesas financeiras
Despesas com juros (5.902) (7.338)
Despesas bancárias (270) (629)
Descontos concedidos (1.568) –
Variação cambial (31) (65)
Outras (460) –

(8.231) (8.032)
Resultado financeiro, líquido (7.345) (7.231)
23. Instrumentos financeiros – A Companhia mantém operações com instru-
mentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio 
de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez e 
segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de prote-
ção, quando aplicável, é feita por meio de uma análise periódica da exposição 
ao risco que a Administração pretende cobrir o qual é aprovado pela Adminis-
tração para operacionalização da estratégia apresentada. A política de controle 
consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus 
condições vigentes no mercado. A Companhia, além de não ter operado com 
derivativos, não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou 
quaisquer outros ativos de risco. a. Classificação contábil e valores justos: A 
classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a seguir 
e não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias além 
das informadas em 31 de dezembro de 2020. 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: 

2021 2020
Ativos financeiros ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa 33.993 7.131
Aplicações financeiras 1.201 4.835
Contas a receber 123.943 47.959
Partes relacionadas 109.864 17.474
Outros recebíveis 1.453 826

270.454 78.225
Passivos financeiros ao custo amortizado
Fornecedores 61.926 20.741
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos 66.698 81.899
Partes relacionadas – 55.050

128.624 157.690
Hierarquia do valor justo: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um pas-
sivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. 
Os valores justos são classificados em diferentes 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 ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo 
ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis). Quando aplicável, a Companhia classifica a mensuração 
do valor justo dos ativos e passivos como nível 2. b. Estrutura do geren-
ciamento de risco: Os principais fatores de risco a que a Companhia está 
exposta refletem aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros. 
Os riscos estratégico-operacionais são endereçados pelo modelo de gestão 
da Companhia. Os riscos econômico-financeiros refletem, principalmente, o 
comportamento de variáveis macroeconômicas, taxas de câmbio e de juros, 
bem como as características dos instrumentos financeiros utilizados pela 
Companhia. Esses riscos são administrados por meio de acompanhamento 
da Administração que atua ativamente na gestão operacional da Companhia. 
Riscos ambiental: A Companhia possui um Sistema de Gestão Ambiental 
baseado nos critérios da Norma Internacional ISO 14001:2015 – Sistemas de 

Gestão Ambiental certificado pelo Organismo Internacional de Certificação 
Credenciado DNV-GL, conforme certificação nº 274668-2018-AQ-BRA-RvA. 
Baseado nestas normas a Companhia planeja a gestão de seus riscos, 
implementando controles, monitorando a eficácia dos controles e do seu 
desempenho ambiental, atendendo a legislação pertinentes e outros requisitos, 
assim como promove melhorias nos impactos considerados mais significativos 
no relacionamento com o meio ambiente. A Companhia possui procedimentos 
para identificação, avaliação e análise dos aspectos ambientais significativos. 
O compliance ambiental é garantido por meio da identificação mensal de 
todos os requisitos legais, contratuais, regras, normas e regulamentos que o 
escopo de atuação da Companhia está submetido, com avaliação periódica 
do seu contínuo atendimento nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal. A 
estrutura organizacional, infraestrutura, competências e conscientização são 
adequadas e compatíveis com os riscos que a Companhia possui. Os cenários 
de emergência identificados possuem planos de atendimento para atuação de 
forma a mitigar os impactos. Todos os riscos significativos são monitorados para 
seu efetivo controle, desempenho e melhorias. Avaliações da conformidade e 
adequações são realizadas periodicamente e todos os resultados são analisa-
dos criticamente pelo Comitê Diretivo da Organização para tomada de ações 
e melhorias. Além disso, a Companhia contrata seguros de responsabilidade 
civil geral e profissional em seguradoras de primeira linha para cada operação 
conforme avaliação de riscos em conjunto com o cliente. As apólices contratadas 
cobrem inclusive poluição súbita e são válidas por todo período da operação. 
Riscos de crédito: Risco de crédito é o risco da Companhia 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 da Companhia. O valor contábil 
dos ativos financeiros que representam a exposição máxima ao risco do crédito 
está apresentado a seguir: 

2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 33.993 7.131
Aplicações financeiras 1.201 4.835
Contas a receber 123.943 47.959
Outros recebíveis 1.453 826

160.590 60.751
Perdas por redução no valor recuperável: A exposição da Companhia ao 
risco de crédito é influenciada principalmente pelo o risco de não pagamento. 
Porém, trata-se de uma carteira com poucos clientes, substancialmente for-
mada por clientes recorrentes, com contratos firmados em médio prazo e sem 
histórico de perdas. Esses fatores contribuem para a minimização do risco de 
crédito. Adicionalmente, a Companhia não possui histórico de perda junto aos 
clientes. Dessa forma, ao analisar os eventos passados, condições atuais e 
previsões de condições econômicas futuras, a Administração concluiu que não 
há necessidade de constituição de provisão para perdas esperadas. Risco de 
liquidez: Risco de liquidez é o risco de que a Companhia irá encontrar dificul-
dades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros 
que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. 
A abordagem da Companhia na administração da 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 da Companhia. A 
seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros remanescen-
tes no final do período de relatório, incluindo pagamentos de juros estimados. 

Vencimentos:

Em 31 de dezembro de 2021
Valor 

Contábil

Fluxo de 
caixa con-

tratual
Até 

1 ano
1 – 2 
anos

2 – 5 
anos

Passivos financeiros não 
derivativos

Empréstimos e financiamentos 66.698 66.698 23.008 21.905 21.785
Fornecedores 61.926 61.926 61.926 – –
Risco de mercado: Risco de taxas de juros: Decorre da possibilidade de a 
Companhia estar sujeitas aos ganhos ou perdas decorrentes de oscilações 
de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Análise 
de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros pré-fixada: A Com-
panhia não contabiliza nenhum ativo ou passivo financeiro com taxa de juros 
pré-fixada pelo valor justo por meio do resultado. Portanto, uma alteração nas 
taxas de juros ao final do período de relatório não impactaria o resultado da 
Companhia e suas controladas. Risco de taxa de câmbio: Este risco decorre 
da possibilidade de a Companhia e suas controladas virem a incorrem em per-
das por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que r eduzam ou aumentem 
valores captados no mercado. Entretanto, a Companhia e suas controladas não 
possuem operações em moeda estrangeiras em 31 de dezembro de 2021 e 
2020. 24. Eventos Subsequentes – Até a presente data não houve eventos 
subsequentes na Companhia. 

Diretoria
Leo Cesar Melo – Presidente Diego Motta – Diretor Financeiro

Contador
Raphael Canhiçares – CRC 1SP 255.052

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas 
Allonda Ambiental S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Allonda Ambiental 
S.A. (“Companhia”), 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, 
incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Allonda Ambiental S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa 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 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independen-
tes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Outros assuntos: Valores correspondentes ao exercício anterior: 

As demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro 2020 foram 
auditadas por outros auditores, cujo relatório, datado de 03 de maio de 2021, 
expressa uma opinião sem ressalvas.Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 

realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma 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, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 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. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, 
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 4 de maio de 2022.

 PricewaterhouseCoopers Rodrigo Lobenwein Marcatti
 Auditores Independentes Ltda. Contador

 CRC 2SP 000.160/O-5 CRC 1MG 091.301/O-2

Lucia Camargo Nunes (*)
208 ganha motor 1.0 na linha 2023

Era só uma questão de tempo. Tendo como uma das 
principais críticas apenas a oferta de motor 1.6, a Peugeot 
anunciou o lançamento de duas novas versões do compacto 
208 com motor flex Firefly de 3 cilindros 1.0 de até 75 cv 
a preços competitivos. 

Esse conjunto, com câmbio manual de 5 marchas, é o 
mesmo utilizado atualmente no Fiat Argo. Já como linha 
2023, a nova versão 1.0 Like vai partir de R$ 72.990 e a 
Style, R$ 79.990. 

Com motor 1.6 de 120 cv, a versão Active está por 
R$ 94.990. Depois vem a Allure, a R$ 99.990, e a topo 
Griffe, a R$ 109.990, todas com câmbio automático de 
6 marchas.

Stellantis

Peugeot 208 2023.

Peugeot lança clone da Fiorino
Aproveitando o segmento pouco explorado e por fazer 

parte do grupo Stellatnis, a exemplo do novo motor do 
208, a Peugeot lança a Partner Rapid 2023. Apesar da 
identidade visual própria, o furgão compartilha boa parte 
dos componentes com a Fiat Fiorino, incluindo o motor 
flex 1.4 de até 86 cv. 

Voltado a empresas que utilizam veículos comerciais 
menores, a Partner Rapid tem capacidade para transportar 
até 650 kg e 3,3 metros cúbicos de volume. As portas têm 
abertura de 180 graus.

O utilitário, produzido em Betim (MG) está disponível 
em duas versões: Business, por R$ 101.390 e a Business 
Pack a R$ 106.990. A Fiat Fiorino, vendida em única ver-
são, sai a R$ 106.090. 

Destaque para o pacote Toyota Safety Sense, que inclui 9 
air bags, controle de cruzeiro adaptativo com alerta sonoro, 
frenagem automática de emergência, alerta de mudança 
de faixa com correção ativa, alerta de ponto cego, faróis 
altos automáticos e sistema de pré-colisão frontal com 
detecção de pedestre à noite e de ciclistas.

Equinox reestilizado ganha mais segurança
Com uma reestilização leve e novos conteúdos, a Che-

vrolet lança o SUV Equinox, importado do México. Os 
preços começam em R$ 204.990 para a inédita versão RS, 
de visual mais esportivo, e R$ 221.990 a Premier, que se 
destaca pela tração integral.

O motor é o mesmo 1.5 turbo de 172 cv com câmbio 
automático de seis marchas.

As duas versões contam com central multimídia MyLink 
de 8” mais rápida, com projeção sem fio para smartphones, 
wi-fi nativo, Spotify e Alexa.

Para segurança, destaque aos 6 airbags, alertas de colisão 
frontal com detecção de pedestre, de movimentação trasei-
ra, de ponto cego com sensor de aproximação repentina, 
de esquecimento de pessoa ou objeto no banco traseiro, 
assistente de permanência na faixa, farol alto inteligente, 
frenagem automática de emergência com detector de 
pedestre e indicador de distância do veículo à frente. 

Chevrolet

Novo Equinox.

Observação: os preços informados nas reportagens são 
baseados em Brasília e podem variar conforme o ICMS 
de cada Estado.

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

Novo Audi Q3 está mais forte
A nova geração do Audi Q3 voltará a ser brasileira com o 

retorno à fábrica de São José dos Pinhais (PR) no segundo 
semestre. Antes disso, as duas novas carrocerias do Q3 
mantêm a importação da Hungria: o SUV tem três versões 
com preços que vão de R$ 273.990 a R$ 315.990, e o Spor-
tback, com caída mais cupê, conta com duas configurações 
por R$ 315.990 e R$ 339.990. 

Ambos são equipados com motor turbo de 2 litros que 
gera 231 cv (o mesmo do Porsche Macan), transmissão 
automática de 8 marchas e tração integral. Anteriormente 
o utilizado era o 1.4 Turbo de 150 cv. 

A Audi deixou de produzir nesta planta paranaense desde 
o final de 2020. De lá saía, na ocasião, o A3 Sedan. 

Audi

Novo Q3.

Toyota aposta em híbridos
A Toyota lançou novas linhas do RAV4 e Camry. Ainda 

como linha 2022, o SUV RAV4, vendido na versão SX Con-
nected Hybrid, custa R$ 301.140. A novidade foi incluir um 
pacote com alerta de tráfego cruzado traseiro, sensor de 
ponto cego e aviso de não afivelamento dos cintos traseiros. 

Sob o capô, tudo igual: o Toyota combina o motor 2.5 
16V de 178 cv a gasolina que atua com três elétricos que 
rendem 120 cv. Juntos, entregam 222 cv.

O sedã Camry, por sua vez, retorna ao Brasil reestiliza-
do. A única versão, XLE 22/23 híbrida, custa R$ 331.790. 
Importado dos EUA, vem equipado com motor similar ao 
RAV4: 2.5 de 178 cv mais três elétricos, mas que combi-
nados geram 211 cv, um pouco menos do que no SUV. O 
câmbio é o CVT. 
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continua …

Allonda Engenharia e Construção Ltda.
CNPJ/MF nº 33.189.131/0001-18

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de Reais) 
Ativo Nota 2021 2020
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 18.790 10.906
Contas a receber 5 149.782 55.147
Tributos a recuperar 6 1.736 694
Adiantamento à fornecedores 7 6.712 2.661
Despesas antecipadas 2.746 2.240
Outros ativos 1.551 –
Total do ativo circulante 181.317 71.648
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber 5 146.706 –
Despesas antecipadas 809 1.942
Partes relacionadas 8 121 55.050
Total do realizável a longo prazo 147.636 56.992
Imobilizado 9 49.500 52.273
Intangível 1 1
Total do ativo não circulante 197.137 109.266
Total do ativo 378.454 180.914

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
Passivo circulante
Fornecedores 10 40.303 13.965
Tributos a recolher 12 13.081 5.271
Salários e encargos a pagar 13 4.778 1.034
Outros passivos 2.443 3
Total do passivo circulante 60.605 20.273

Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 11 – 39.146
Tributos a recolher 12 12.690 –
Tributos diferidos 14.b 31.002 6.195
Partes relacionadas 8 64.422 –
Total do passivo não circulante 108.114 45.341
Patrimônio líquido
Capital social 16.a 156.092 109.792
Reserva de lucros 53.643 5.508
Total do patrimônio líquido 209.735 115.300
Total do passivo e do patrimônio líquido 378.454 180.914

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

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais) 

Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 17 287.074 54.218
Custos dos serviços prestados 18 (191.615) (32.045)
Lucro bruto 95.459 22.173
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 18 (19.306) (3.085)
Outras receitas(despesas), líquidas 45 (17)
Lucro operacional 76.198 19.071
Resultado financeiro, líquido 19 (3.256) (899)
Lucro antes do IR/CS 72.942 18.172
Impostos de renda e contribuição social – 
correntes 14. a – (170)

Impostos de renda e contribuição social – 
diferidos 14. a (24.807) (6.195)

Lucros líquido do exercício 48.135 11.807

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

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de Reais, exceto quando inidicado de outra forma) 
Capital social Retenção de lucros Lucros acumulados Patrimônio líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2019 26.069 33 – 26.102
Aumento de capital social (Nota 16.a) 83.723 – – 83.723
Lucro líquido do exercício – – 11.807 11.807
Transações com acionistas (nota 8.c) – – (6.332) (6.332)
Destinação:
Retenção de lucros (Nota 16.b) – 5.475 (5.475) –
Saldo em 31 de dezembro de 2020 109.792 5.508 – 115.300
Aumento de capital social (Nota 16.a) 46.300 – – 46.300
Lucro líquido do exercício – – 48.135 48.135
Destinação:
Retenção de lucros (Nota 16.b) – 48.135 (48.135) –
Saldo em 31 de dezembro de 2021 156.092 53.643 – 209.735

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

Demonstração do Fluxos de Caixa 
(Em milhares de Reais, exceto quando inidicado de outra forma) 

2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais 72.942 18.172
Lucro antes do IR/CS
Ajustes para:
Depreciações e amortizações 6.467 3.949
Resultado na baixa de ativos imobilizado 2.359 –
Juros e variação cambial, líquidas 2.148 630
Fluxo de caixa antes das variações de ativos e 
passivos operacionais 83.913 22.751

Variações em:
Contas a receber (241.341) (53.855)
Tributos a recuperar (1.042) (694)
Adiantamentos a fornecedores (4.051) (2.661)
Despesas antecipadas 627 (4.182)
Outros ativos (1.551) –
Fornecedores 26.338 5.796
Tributos a recolher 20.500 5.041
Salários e encargos sociais a pagar 3.744 1.034
Outros passivos 2.440 (3)
Caixa aplicado nas atividades operacionais (110.423) (26.773)
Juros pagos (2.145) (654)
Caixa líquido utilizado nas
atividades operacionais (112.565) (27.427)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens em ativos imobilizado (6.053) (17.339)
Créditos com partes relacionadas 119.351 –
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) ativida-
des de investimentos 113.298 (17.339)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captações de empréstimos e financiamentos 30.000 39.146
Pagamentos de empréstimos e financiamentos – 
principal (69.149) –

Aumento de capital social 46.300 71.699
Débitos com partes relacionadas – (55.186)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) ativida-
des de financiamentos 7.151 55.659

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 7.884 10.893
Caixa e equivalentes de caixa – início do exercício 10.906 13
Caixa e equivalentes de caixa – fim do exercício 18.790 10.906
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 7.884 10.893
Divulgação adicional – transações não-caixa
Aumento de capital por meio de ativo imobilizado – 5.692
Aumento de capital meio de crédito com partes 
relacionadas – 6.332

Adições de imobilizado em fornecedores a pagar 6.053 17.339

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

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1.1. Contexto operacional: A Allonda Engenharia e Construção Ltda. (“Allonda 
Engenharia” ou “Empresa”), criada em 29 de março de 2019, tem sua sede no 
município de Barueri, Estado de São Paulo e filial no município de Cariacica 
no Estado do Espírito Santo. Tem por objeto social principal, a prestação de 
serviços de engenharia ambiental, atuando em obras no segmento de infra-
estrutura. i) Riscos e incertezas relacionadas ao Coronavírus (COVID-19): 
O COVID-19, foi primeiramente reportado em Wuhan, na China continental 
e, posteriormente, espalhou-se por diversos países. Desde então, têm sido 
informados mundialmente casos de contágio e fatalidades devido ao vírus, de 
forma que, em 3 de março de 2020, o surto foi caracterizado como pandemia 
pela Organização Mundial de Saúde. Desencadeando decisões de governos 
e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial da pandemia, 
aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos que podem gerar 
impactos relevantes nos valores reconhecidos das Demonstrações financeiras. 
A partir de março de 2020, a Empresa, de forma gradual, foram liberando as 
áreas administrativas para o trabalho na modalidade home office, como forma 
de prevenir o avanço do contágio, as atividades administrativas permanecem 
sendo exercidas normalmente. Em 2021 a empresa adotou a modalidade híbrida 
das atividades administrativas, seguindo todos os protocolos de segurança 
de distanciamento, uso obrigatório de máscara e agendamento de posição 
de trabalho. Cabe salientar ainda, que não houve paralização em nenhum 
projeto da Empresa. Outrossim, a administração avalia de forma constante 
o impacto dos desdobramentos do surto do COVID-19 nas operações e na 
posição patrimonial e financeira da Empresa, com o objetivo de implementar 
medidas apropriadas para mitigar os riscos de continuidade nas operações 
e possíveis impactos nas demonstrações financeiras, sendo as principais 
medidas tomadas: • Em pleno alinhamento com nossos clientes, medidas de 
segurança mais rígidas foram adotadas, neste momento em todas as operações 
de campo e nossas obras continuam em andamento e performando dentro do 
previsto em Budget e Forecast. 1.2. Base de preparação: As demonstrações 
financeiras da Empresa, foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações 
financeiras estão apresentadas na Nota 2. As demonstrações financeiras foram 
preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso 
de determinados ativos e passivos financeiros, tem seu custo ajustado para 
refletir a mensuração ao valor justo. As presentes demonstrações financeiras 
foram aprovadas pela Diretoria da Empresa em 04 de maio de 2022. a. Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras 
estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Empresa. Todos 
os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. b. Uso de estimativas e julgamentos: As estimativas 
e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As informações sobre 
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo 
de resultar em um ajuste material dentro do próximo período estão incluídas 
nas seguintes notas explicativas: Nota 9 – Vida útil estimada dos bens do ativo 
imobilizado (vida útil); e Nota 15 – Mensuração de provisões baseados em 
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. Nota 
17 – Receita de prestação de serviços de engenharia ambiental é reconhecida 
levando-se em consideração o estágio de execução de cada contrato, ou seja, 
o progresso de cada obrigação de desempenho satisfeita ao longoda vigência 
do contrato. O método de reconhecimento de receita por meio do POC requer 
o uso de estimativas dos orçamento de custos do projeto, a fim de estabelecer 
uma proporção e relação aos custos já incorridos. Essa proporção é aplicada 
sobre o valor da receita total contratada do projeto, determinando o montante 
da receita a ser reconhecida em cada período.
2. Principais políticas contábeis – As políticas contábeis descritas em 
detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente para os períodos 
apresentados nessas demonstrações financeiras. a. Receita operacional: 
Prestação de serviços: Para cada contrato é definida a contraprestação a 
ser recebida e a estimativa dos custos a serem incorridos ao longo da vigên-
cia do contrato. A receita de prestação de serviços de engenharia ambiental 
é reconhecida levando-se em consideração o estágio de execução de cada 
contrato, ou seja, o progresso de cada obrigação de desempenho satisfeita 
ao longo da vigência do contrato sendo o progresso da obrigação de desem-
penho medido pela proporção dos custos incorridos em relação ao total dos 
custos estimados. b. Benefícios a empregados: Benefícios de curto prazo 
a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspondente 
seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado 
caso a Empresa tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar 
esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a 
obrigação possa ser estimada de maneira confiável. c. Receitas financeiras 
e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente 
descontos obtidos, que são reconhecidos no resultado, por meio do método 
dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem basicamente despesas 
de juros sobre empréstimos e despesas bancárias. Custos de empréstimo que 
não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um 
ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros 
efetivos. d. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e 
a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base 
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação 
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do 
lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social 
compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O 
imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos 
que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente 
reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) 
Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente: A despesa 
de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro 
ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar 
com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos 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 a sua apuração, 
se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na 
data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados 
somente se certos critérios forem atendidos. (ii) Despesas de imposto de 
renda e contribuição social diferido: Ativos e passivos fiscais diferidos são 
reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis 
de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para 
fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no período 
são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social 
diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais 
e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja 
provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão 
utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão 
de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças 
temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo 
fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para 
as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de 
negócios da Empresa individualmente. Ativos fiscais diferidos são revisados a 
cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não 
seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com 
base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando 
elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a 
data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete 
as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Empresa 
espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. e. Imobilizado: (i) Reco-
nhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo 
histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e 
perdas de redução ao valor recuperável (impairment). O custo inclui gastos que 
são diretamente atribuíveis à aquisição do ativo. Quando partes significativas 
de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas 
como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer 
ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no 
resultado. (ii) Custos subsequentes: Custos subsequentes são capitalizados 
apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com 
os gastos serão auferidos pela Empresa. (iii) Depreciação: A depreciação é 
calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus 
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil 
estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. Ativos arren-
dados são depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem 
e o prazo do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que a Empresa 
obterá a propriedade do bem ao final do prazo de arrendamento. As vidas úteis 
estimadas, em anos, do ativo imobilizado são as seguintes: 
Instalações 10
Máquinas e equipamentos 10 à 30
Equipamentos de informática 05
Móveis e utensílios 10
Veículos 04
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos 
a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. f. Instrumentos 
financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: O contas a receber 
de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data 
em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente quando a Empresa se tornar parte das disposições 
contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas 
a receber 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; ao VJORA – instrumento de dívida; 
ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. Os ativos financeiros não são 
reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que 
a Empresa mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, 

e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no 
primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de 
negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender 
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: 
 É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter 
ativos financeiros 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. 
Ativos financeiros – Avaliação do modelo de negócio: A Empresa realiza 
uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro 
é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio 
é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações 
consideradas incluem:  As políticas e objetivos estipulados para a carteira 
e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber 
se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de 
juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a 
correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos 
relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa 
por meio da venda de ativos;  Como o desempenho da carteira é avaliado e 
reportado à Administração da Empresa;  Os riscos que afetam o desempenho 
do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negó-
cios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados;  Como os gerentes 
do negócio são remunerados – por exemplo, se a remuneração é baseada 
no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; 
e  A frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros 
nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre 
vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em tran-
sações que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas 
vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos 
da Empresa. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados 
com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. Ativos financeiros – avaliação sobre se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de 
juros: Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo 
do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como 
uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito 
associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de 
tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, 
risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. 
A Empresa considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. 
Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual 
que poderia mudar oAtivos financeiros – avaliação sobre se os fluxos de caixa 
contratuais são somente pagamentos de principal e de juros momento ou o valor 
dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. 
Ao fazer essa avaliação, a Empresa considera:  Eventos contingentes que 
modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa;  Termos que possam 
ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis;  O pré-pagamento e a 
prorrogação do prazo; e  Os termos que limitam o acesso da empresa a 
fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na performance 
de um ativo). Ativos financeiros – Avaliação do modelo de negócio: O 
pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal 
e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores 
não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente – o que 
pode incluir uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. 
Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor 
ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de 
pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais 
os juros contratuais (que também pode incluir compensação razoável pela 
rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas 
como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for 
insignificante no reconhecimento inicial. Ativos financeiros – Mensuração 
subsequente e ganhos e perdas
Ativos financeiros 
a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente 
ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou 
receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros a 
custo amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados 
ao custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas 
por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas 
cambiais e o impairment são reconhecidos no 
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhe-
cimento é reconhecido no resultado.

Passivos financeiros – classificação, mensuração subsequente e ganhos 
e perdas: Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao 
custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como men-
surado 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 mensurados 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 juros, ganhos e perdas 
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desre-
conhecimento também é reconhecido no resultado. (iii) Desreconhecimento: 
Ativos financeiros: A Empresa desreconhece um ativo financeiro quando:  
Os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram; ou   Transfere 
os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação em que:  Substancialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos; ou  A 
Empresa 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. A Empresa realiza transações em que transfere ativos 
reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente 
todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos 
financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros: A Empresa 
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é reti-
rada, cancelada ou expira. A Empresa 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) 
Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a 
Empresa tenha atualmente um direito legalmente 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 simultaneamente. g. Capital social: O capital social 
está representado por ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A 
Empresa não emitiu ações preferenciais. Os dividendos mínimos obrigatórios, 
conforme definido em estatuto, são reconhecidos como passivo. h. Redução 
ao valor recuperável (impairment) Ativos financeiros não-derivativos: 
Instrumentos financeiros e ativos contratuais: A Empresa reconhece pro-
visões para perdas esperadas de crédito quando aplicável, sobre:  Ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado;  Ativos de contrato.  A Empresa 
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; e;  Outros títulos 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 e ativos de contrato são men-
suradas a um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do 
instrumento.  O ativo financeiro estiver vencido há mais de 90 dias. Ao deter-
minar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente 
desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, 
a Empresa considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são 
relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações 
e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da 
Empresa, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas 
(forward-looking). Mensuração das perdas de crédito esperadas: As perdas 
de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas 
de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base 
em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de 
caixa devidos à Empresa de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que 
a Empresa espera receber). Ativos financeiros com problemas de recupe-
ração: Em cada data de balanço, a Empresa 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 proble-
mas de recuperação inclui os seguintes dados observáveis:  Dificuldades 
financeiras significativas do emissor ou do mutuário;  Quebra de cláusulas 
contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias;  Reestru-
turação de um valor devido a Empresa 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 desaparecimento 
de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras. Apresen-
tação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimo-
nial: 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 a Empresa não tem 
expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em 
parte. A Empresa faz uma avaliação individual sobre a época e o valor da baixa 
com base na existência ou não de expectativa razoável de recuperação. A 
Empresa não espera nenhuma recuperação significativa do valor baixado. No 
entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução 
de crédito para o cumprimento dos procedimentos da Empresa para a recu-
peração dos valores devidos. i. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em 
função de um evento passado, se a Empresa tiver uma obrigação legal ou 
construtiva presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é prová-
vel que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As pro-
visões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros espera-
dos a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado 
quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os 

efeitos do desconto a valor presente são reconhecidos no resultado como 
despesa financeira. j. 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 ordenada entre participantes do mercado na data de men-
suração, no mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso 
ao qual a Empresa tem acesso nessa data. O valor justo de um passivo reflete 
o seu risco de descumprimento (non-performance). O risco de descumprimento 
inclui, entre outros, o próprio risco de crédito da Empresa. Quando disponível, 
a Empresa mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço cotado 
num 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 contínua. Se 
não houver um preço cotado em um mercado ativo, a Empresa utiliza técnicas 
de avaliação que maximizam o uso de dados observáveis relevantes e mini-
mizam o uso de dados não observáveis. A técnica de avaliação escolhida 
incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em conta 
na precificação de uma transação. Se um ativo ou um passivo mensurado ao 
valor justo tiver um preço de compra e um preço de venda, a Empresa 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 financeiro no 
reconhecimento inicial é normalmente o preço da transação – ou seja, o valor 
justo da contrapartida dada ou recebida. Se a Empresa 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 num mercado ativo para um ativo ou 
passivo idêntico nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer 
dados não observáveis são julgados como insignificantes em relação à men-
suração, então o instrumento financeiro é mensurado inicialmente 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 numa base adequada ao longo da vida do instrumento, 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. k. Arrenda-
mento: O CPC 06 (R2) introduziu um modelo único de contabilização de 
arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário 
reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o 
ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação 
de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para 
arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arren-
dador permanece semelhante à norma anterior, isto é, os arrendadores con-
tinuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A 
Empresa avalia se um contrato é ou contém um arrendamento com base na 
definição de arrendamento, descrito logo a seguir. Como arrendatário: Com 
base no CPC 06 (R2), a Empresa reconhece um ativo de direito de uso e um 
passivo de arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito 
de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o valor da men-
suração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer paga-
mentos de arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer 
custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário 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 determinada 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 recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remen-
surações do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensu-
rado 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 incremental da Empresa. l. CPC 22 Incerteza sobre 
Tratamento de Tributos sobre o Lucro: Esta interpretação da norma foi 
adotada e esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensu-
ração do CPC 32 Tributos sobre o Lucro (“CPC 32”) quando houver incerteza 
sobre os tratamentos de imposto de renda. Nessas circunstâncias, a entidade 
deve reconhecer e mensurar o seu ativo ou passivo fiscal, corrente ou diferido, 
aplicando os requisitos do CPC 32/IAS 12 com base no lucro tributável (perda 
fiscal), nas bases fiscais, nas perdas fiscais não utilizadas, nos créditos fiscais 
não utilizados e nas alíquotas fiscais, determinados com base nesta interpre-
tação, no entanto, não teve efeitos nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas da Empresa. m. Novas normas e interpretações ainda não 
vigentes: As seguintes normas e/ou interpretações serão efetivas nos próximos 
exercícios, no entanto não deverão ter um impacto significativo nas demons-
trações financeiras da Empresa:  Contratos onerosos, custos para cumprir 
um contrato (alteração no CPC 25);  Reforma da taxa de juros de referência 
– Fase 2 (alterações no CPC 48, 38, 40, 11 e 06);  Concessões de aluguel 
relacionadas à COIVD-19 (alteração ao CPC 06);  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 (alteração CPC 26); e  Contrato de Seguros (IFRS17). 

4. Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020
Bancos 17.005 6.992
Aplicações financeiras 1.785 3.914

18.790 10.906
As aplicações financeiras apresentam taxa média de 96,75% do Certificado 
de Depósito Interfinanceiro (CDI). 
5. Contas a receber 2021 2020
Medições a faturar de clientes (i) 10.123 –
Contas a receber de clientes (ii) 286.365 55.147

296.488 55.147
Circulante 149.782 55.147
Não circulante 146.706 –
(i) Medições aprovadas pelos clientes de serviços prestados e não faturados 
até 31 de dezembro de 2021. Entretanto o montante foi integralmente faturado 
em janeiro e fevereiro de 2022. (ii) Não existia em 31 de dezembro de 2021 e 
2020 faturas em atraso do saldo de contas a receber. 
6. Tributos a recuperar

2021 2020
COFINS a recuperar 896 570
PIS a recuperar 195 124
INSS a recuperar 630 –
Outros 15 –

1.736 694
7. Adiantamentos a fornecedores – Adiantamentos realizados por forne-
cedores para compra de materiais utilizados em obras. Em 31 de dezembro 
de 2021 a Empresa apresenta o saldo de R$ 6.712 (R$ 2.661 em 31 de 
dezembro de 2020). 
8. Partes relacionadas – a) Composição dos saldos

2021 2020
Ativo não Passivo não Saldo Ativo não
circulante circulante líquido circulante

Conta corrente
Allonda Saneamento S.A. (i) – – – 50.000
Allonda Ambiental S.A. – (49.902) (49.902) 5.050
Allonda Energia Ltda – (14.520) (14.520) –
Allonda Participações 121 – 121 –

121 (64.422) 64.301 55.050
(i) O conta corrente entre as empresas não há incidência de juros e possui 
prazo de vencimento de até 36 meses e será pago de acordo com a estratégia 
de gestão de caixa da empresa. b) Remuneração da administração: Por 
decisão da Administração a controladora da Empresa centraliza o reconheci-
mento e pagamento da remuneração dos administradores que são os mesmos 
administradores da Allonda Engenharia. Os custos dessas despesas não foram 
repassados para a Allonda Ambiental. c) Transação com acionistas: No dia 
3 de fevereiro de 2020 a controladora Allonda Ambiental S.A. realizou aporte 
de capital de R$ 6.332 através de cessão de crédito a receber com partes 
relacionadas, esse crédito é oriundo de mútuo com os quotistas pessoas físicas 
com taxa sem incidência de juros e data de vencimento. Durante o exercício a 
administração apurou que tal crédito não seria recebido e por isso realizou a 
reconhecimento da baixa em seu patrimônio líquido. d) 3L Desenvolvimento 
de Projetos Ambientais S.A. A 3L Desenvolvimento de Projetos Ambientais 
S.A. (“3L”) é uma empresa que detém o mesmo quadro acionário da Empresa e 
presta serviços de manutenção e montagem de equipamentos para empresas 
do Grupo Allonda. Durante o exercício de 2021, a 3L prestou serviços sob o 
montante de R$ 528 (R$ 400 em 31 de dezembro de 2020). 

9. Imobilizado
Máquinas e Equipamentos Móveis e Imobilizado

Instalações equipamentos de informática utensílios Veículos em andamento Total
Saldo em dezembro de 2019 – 25.171 – – – – 25.171
Aquisições (ii) – 12.795 3 5 7.675 4.881 25.359
Depreciações – (3.441) – – (508) – (3.949)
Aporte (i) – 5.692 – – – – 5.692
Saldo em dezembro de 2020 – 40.217 3 5 7.167 4.881 52.273
Aquisições 7 5.801 77 166 – 2 6.053
Depreciações – (4.540) (3) (5) (1.919) – (6.467)
Transferências – 389 – – – (389) –
Baixas liquidas de depreciação – (2.340) – (14) – (5) (2.359)
Saldo em dezembro de 2021 7 39.527 77 152 5.248 4.489 49.500

(i) No ano de 2020, a Empresa recebeu aportes no montante de R$ 83.723, 
sendo R$ 78.031 em moeda corrente nacional e R$ 5.692 em bens, sendo 
máquinas e equipamentos no ativo imobilizado. (ii) Em 2020 foram adquiridos 
ativos imobilizados, classificados como “imobilizados em andamento” por ainda 
estarem em fase de montagem e implantação, basicamente constituídos por 
uma máquina de perfuração de túneis no montante de R$ 4.492 e outros ativos 
no valor de R$ 389. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não há nenhum ativo 
imobilizado dado em garantia pela Empresa. 
10. Fornecedores 2021 2020
Fornecedores nacionais 40.288 13.965
Fornecedores estrangeiros 15 –

40.303 13.965
11. Empréstimos e financiamentos – Em 19 de agosto de 2020, a Empresa 
obteve a liberação da linha de crédito junto ao Bando Desenvolve SP – Agência 
de Fomento do Estado de São Paulo S.A., tendo como objetivo específico 
financiar as obras de ação ambiental de redução de DBO dos projetos Cór-
rego Cordeio e Jaguaré, comentadas na nota 1.ii, a linha de crédito total é de 
70.000, sendo a primeira tranche liberada em agosto de 2020, no montante 
bruto de R$ 40.000, líquido do custo de captação sendo o valor líquido liberado 
R$ 39.146, tendo com prazo de pagamento 56 meses, com carência de 24 
meses, taxa de juros Selic + 4% ao ano. Em 1 de abril de 2021 o empréstimo 
foi completamente liquidado. Não há cláusulas restritivas “covenants” para os 
empréstimos e financiamentos da Empresa, sendo os mesmos garantidos por 
avais dos acionistas e pelos próprios ativos financiados.
a) Composição do não circulante, por ano de vencimento: 

2021 2020
2022 – 3.750
2023 – 15.000
2024 em diante – 20.396

– 39.146
b) Movimentação dos empréstimos e financiamentos: 

2021 2020
Saldo inicial 39.146 –
Captações 30.000 39.146
Amortização (69.149) –
Juros 2.148 622
Amortizações de juros (2.145) (622)
Saldo final – 39.146
12. Tributos a recolher 2021 2020
ISS (i) 14.405 2.886
COFINS (i) 8.841 1.635
PIS (i) 1.875 314
IRRF 306 175
IRPJ e CSLL – 171
Outros 344 90

25.771 5.271
Circulante 13.081 5.271
Não circulante 12.690 –
(i) Considera tributos sobre direitos a faturar no montante de R$ 12.690, onde 
a nota fiscal foi emitida em período subsequente, sendo a alíquota média 
considera como estimativa do tributo de 8,65%.
13. Salários e encargos a pagar 2021 2020
Provisão de férias e encargos 3.434 223
Encargos sociais a recolher 1.340 806
Outros 4 5

4.778 1.034
14. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro – a. Reconciliação 
do resultado e dos Impostos de renda (IR) e da contribuição social (CS) 

2021 2020
Lucro antes do IR/CS 72.942 11.840
Alíquota nominal (%) 34% 34%
IR e CS à alíquota nominal (24.800) (4.026)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Diferenças permanentes (7) (2.330)
Outras – (9)
Imposto de renda e da contribuição social (24.807) (6.365)
IR e CS – corrente – (170)
IR e CS – diferido (24.807) (6.195)
Alíquota efetiva 34% 54%
b. Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos por 
natureza

2021 2020
Ativo fiscal diferido
Tributos diferidos sobre prejuízo fiscal (i) 4.319 2.627
Passivo fiscal diferido (diferenças temporárias)
Diferimento de contratos de longo prazo (35.322) (8.469)
Custo de transação (comissões bancárias) 1 (353)

(31.002) (6.195)
(i) Expectativa de realização do prejuízo fiscal

2021 2020
2021 – 2.627
2022 4.319 –

4.319 2.627
15. Provisão para litígios – Durante o curso normal dos negócios, a Empresa 
está exposta a certos riscos, que incluem processos fiscais e cíveis em dis-
cussão. Com base na opinião de nossos assessores legais, todos processos 
apresentam probabilidade de perda remota para a Empresa, desta forma não 

há riscos prováveis e possíveis a serem quantificados.
16. Patrimônio líquido – a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, o 
capital social subscrito e integralizado é de R$ 156.092 (R$ 109.792 em 31 
de dezembro de 2020), dividido em 156.092.231 quotas com valor de R$ 1,00 
cada quota. A sócia controladora Allonda Ambiental S.A, detém 99,999998% 
das quotas e os sócios Leo Cesar Queiroz Cavalcante de Melo e Luiz Gustavo 
Burihan Escobar detém 0,00000001% das quotas remanescentes. Em 03 de 
fevereiro de 2020 em sua 3º alteração contratual registrada nesta, os sócios da 
Empresa resolvem aumentar o capital social em R$ 18.024, sendo R$ 5.692 em 
bens para o ativo imobilizado, R$ 6.000 em moeda corrente nacional e R$ 6.332 
em valores relativos à débitos com partes relacionadas elevando o capital social 
naquela data para R$ 44.093. Em 30 de dezembro de 2020 a Allonda Engenha-
ria, aumentou o capital em R$ 65.699, em moeda corrente nacional, oriundos 
de adiantamento para futuro aumento de capital realizados entre os meses 
de junho à dezembro de 2020. Em 31 de dezembro de 2020 foram baixados 
do patrimônio líquido o montante de R$ 6.332 conforme nota 8.c. Em 30 de 
setembro de 2021 a Allonda Engenharia, aumentou o capital em R$ 29.300, 
em moeda corrente nacional, oriundos de adiantamento para futuro aumento 
de capital. Em 30 de dezembro de 2021 a Allonda Engenharia, aumentou o 
capital em R$ 17.000, em moeda corrente nacional, oriundos de adiantamento 
para futuro aumento de capital. b. Destinação de lucro: A destinação do 
lucro declarado em 31 de dezembro de 2021 e 2020, demonstrado a seguir: 

2021 2020
Lucro líquido do exercício 48.135 11.807
Reserva de investimento (48.135) (11.807)
17. Receita líquida de venda de produtos e serviços prestados 

2021 2020
Mercado nacional
Receita bruta – serviços prestados 312.168 58.349
Receita bruta total 312.168 58.349
Tributos incidentes e devoluções (25.094) (4.131)
Receita operacional líquida 287.074 54.218
18. Custos e Despesas por natureza 2021 2020
Pessoal (71.654) (9.584)
Consultorias, assessorias e serviços terceiros (48.646) (10.433)
Materiais aplicados em obras (48.727) (8.073)
Locação de veículos, máquinas e equipamentos (15.805) (940)
Manutenções e reparos (569) (110)
Depreciações e amortizações (6.501) (3.949)
Combustíveis e lubrificantes (3.308) (256)
Aluguel de imóveis (1.175) (365)
Água, Energia e Internet (4.004) (254)
Outros (10.532) (1.166)

(210.921) (35.130)
Custo dos serviços prestados (191.615) (32.045)
Despesas gerais e administrativas (19.306) (3.085)
19. Resultado financeiro líquido 
Receitas financeiras 2021 2020
Descontos obtidos 46 16
Rendimentos de aplicações financeiras 57 27

103 43
Despesas financeiras
Despesas com juros (2.561) (807)
Despesas bancárias (128) (86)
Descontos concedidos (652) –
Outros (18) (49)

(3.359) (942)
Resultado financeiro, líquido (3.256) (899)
20. Instrumentos financeiros – A Empresa mantém operações com instru-
mentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio 
de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez e 
segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de prote-
ção, quando aplicável, é feita por meio de uma análise periódica da exposição 
ao risco que a Administração pretende cobrir o qual é aprovado pela Adminis-
tração para operacionalização da estratégia apresentada. A política de controle 
consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus 
condições vigentes no mercado. A Empresa, além de não ter operado com 
derivativos, não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou 
quaisquer outros ativos de risco. a. Classificação contábil e valores justos: A 
classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a seguir 
e não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias além 
das informadas em 31 de dezembro de 2020. 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: 

2021 2020
Ativos financeiros ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa 18.790 10.906
Contas a receber 296.488 55.147
Partes relacionadas 121 55.050
Outros recebíveis 5.106 4.182

320.505 125.285
Passivos financeiros ao custo amortizado
Fornecedores 40.303 13.965
Empréstimos e financiamentos – 39.146
Partes relacionadas 64.422 –

104.725 53.111
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O que considerar ao escolher 
seu próximo emprego?

Não houve uma única 
empresa que não 
adequou seu modelo 
de negócios durante a 
pandemia

Importantes processos 
que, timidamente são 
discutidos há anos, foram 

impulsionados durante o 
isolamento social, abrindo 
portas para novos critérios 
de seletividade de vagas e 
valorização de benefícios 
complementares – que su-
peram até mesmo o salário 
ofertado. Dentre tantos 
requisitos, a escolha do seu 
futuro emprego deverá ser 
pautada em uma análise 
criteriosa e balanceada entre 
vários pontos.

Obviamente, todos que-
remos ser recompensados 
financeiramente por nossos 
esforços no trabalho. Mas, de 
nada adianta focarmos ape-
nas no nosso desenvolvimen-
to e crescimento pessoal, se 
deixarmos de lado o tempo 
para descansarmos e termos 
uma melhor qualidade de 
vida. As progressões de car-
go e maiores remunerações 
logo perderam espaço para 
um maior desejo pela flexi-
bilidade na jornada, metas 
mais bem definidas e, acima 
de tudo, lideranças inspi-
radoras que estimulem o 
desenvolvimento constante.

Como prova dessa nova 
busca, uma pesquisa feita 
pelo LinkedIn identificou 
que 78% dos profissionais 
confirmam que a pandemia 
despertou seus interesses 
por mais flexibilidade no 
trabalho. Ainda, cerca de 
30% afirmaram que deixa-
ram seus empregos pela 
falta de políticas flexíveis e, 
quase 40% já consideraram 
essa possibilidade em algum 
momento de suas carreiras. 
Um grande alerta para os 
empregadores.

A ascensão do home office 
foi um tremendo contri-
buinte para esse crescente 
desejo. Sendo implementado 
por grande parte do mundo 
corporativo durante a pande-
mia, mostrou a possibilidade 
de profissionais manterem 
seu desempenho excepcio-
nal mesmo a distância, sem 
prejuízos em sua produtivi-
dade ou qualidade do traba-
lho. Não à toa, cerca de 58% 
dos brasileiros preferem mu-
dar para o trabalho híbrido 
ou totalmente remoto neste 
ano, segundo um estudo feito 
pela Microsoft.

Toda mudança traz de-

safios de adaptação para a 
empresa e os funcionários 
– mas, com disciplina e orga-
nização diárias, é possível se 
adequar perfeitamente, indo 
ao encontro desses novos 
anseios dos profissionais e 
conseguindo atrair os melho-
res talentos do mercado para 
impulsionar um negócio.

Ao iniciar esse estudo, é 
importante compreender 
a fundo os reais motiva-
dores destas mudanças, 
assim como se os desejos 
dos candidatos estão de 
acordo com as aspirações 
da empresa. Em momentos 
de aquecimento extremo do 
mercado, um match perfeito 
entre esses perfis será um 
grande passo na escolha pelo 
emprego ideal.

Muitos profissionais estão 
mudando de emprego em 
alta velocidade atualmente 
– atraídos pela possibili-
dade de benefícios mais 
flexíveis, oportunidades de 
crescimento e viabilidade 
de terem mais qualidade de 
vida. Mesmo se tratando de 
um desejo compreensível, 
tantos benefícios podem até 
soar como algo negativo para 
a empresa que o está avalian-
do. Por isso, é importante 
compreender exatamente o 
que a empresa está buscan-
do, a fim de encontrar um 
alinhamento adequado entre 
as partes.

Toda companhia necessita 
de um grupo de pessoas 
convergindo para um mesmo 
objetivo e propósito, o que 
torna este entendimento 
fundamental em todo pro-
cesso seletivo. É preciso 
encontrar o profissional mais 
preparado e que agregará 
valor para a companhia, tra-
zendo crescimento e desen-
volvimento para ambos no 
médio e longo prazo.

E, se de um lado a empresa 
precisa oferecer mais flexi-
bilidade, por outro, os pro-
fissionais também precisam 
fazer por merecer. Aqueles 
que buscam especialização, 
cursos e experiências para 
complementar sua área de 
atuação, têm cada vez mais 
se destacado por sua am-
plitude de conhecimento e 
visão de negócio. O mais 
importante é buscar um 
equilíbrio entre as partes, 
deixando as expectativas 
bem alinhadas. Assim, fica-
rá mais fácil encontrar seu 
próximo emprego.

(*) - É sócio da Wide, consultoria 
boutique de recrutamento 

(https://wide.works/).

Fábio Steren (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira 26 de maio de 202210

EISA - Empresa Interagrícola S.A.
CNPJ 62.356.878/0001-11

 Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas de 2021 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021

Balanços patrimoniais

Demonstração dos resultados abrangentes

Demonstração das mutações
 do patrimônio líquido

O balanço patrimonial e demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os princípios contábeis aceitos, praticados e exigidos pela Lei 6.404/1976 e Decreto Lei 1.598/1977, Lei 11.638/2007, Lei 
11.941/2009, e Lei 13.818/2019.

 Antonio Vidal Esteve Jorge Esteve Jorge Carlos Alberto Fernandes Santana Junior Marco Antonio Aluisio Eudelio Nunes de Oliveira Laerte de Carvalho Junior
 Diretor-Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor Gerente Diretor Gerente Diretor Administrativo-Financeiro Contador - CRC SP-269629/O-3

 Controladora Consolidado
Ativo/ Circulante 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 8.381 2.917 36.527 34.399
Contas a receber de clientes 35.782 46.282 95.349 98.634
Estoques 2.307.633 1.696.215 3.097.931 2.054.778
Adiantamentos a fornecedores 101.791 90.857 110.867 97.100
Impostos a compensar 48.312 40.251 44.333 33.596
Instrumentos financeiros 2.276.948 697.699 2.815.367 871.686
Outras contas a receber 9.879 15.156 13.807 16.993
 4.788.726 2.589.377 6.214.181 3.207.186
Não circulante Depósitos judiciais 2.940 2.187 4.138 2.298
Partes relacionadas 41.906 57.432 41.802 55.754
Outras contas a receber  2.160 7.517 9.489
 44.846 61.779 53.457 67.541
Investimentos 169.045 132.768 - -
Ativos direito de uso - 643 - 1.376
Imobilizado 132.165 90.707 238.737 193.124
Intangível 1.280 1.417 4.132 4.293
 347.336 287.314 296.326 266.334
Total do ativo 5.136.062 2.876.691 6.510.507 3.473.520
 Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido/ Circulante 2021 2020 2021 2020
Fornecedores 9.150 11.844 21.324 28.844
Empréstimos e financiamentos 2.177.853 1.425.821 2.960.488 1.716.399
Salários e encargos sociais 24.239 20.419 29.960 24.352
Tributos a pagar 12.614 9.826 13.096 10.473
Instrumentos financeiros 1.235.976 417.781 1.563.895 489.344
Partes relacionadas 869.339 455.711 869.339 456.842
Outras contas a pagar 35.382 19.224 47.896 30.752
 4.364.553 2.360.626 5.505.998 2.757.006
Não circulante
Provisão para contingências 11.360 11.887 11.360 11.887
Obrigações de benefícios pós-emprego 8.408 8.143 8.408 8.143
Passivo de arrendamento - 737 - 1.469
Outras contas a pagar 27.719 22.156 27.723 22.155
Tributos diferidos 153.093 50.395 230.601 106.237
 200.580 93.318 278.092 149.891
Total do passivo 4.565.133 2.453.944 5.784.090 2.906.897
Patrimônio líquido: Capital social 100.000 100.000 100.000 100.000
Reserva legal 20.472 20.472 20.472 20.472
Reserva de lucros 221.436 105.876 221.436 105.876
Ajuste de avaliação patrimonial 229.021 196.399 229.021 196.399
 570.929 422.747 570.929 422.747
Participação dos não controladores - - 155.488 143.876
Total do patrimônio líquido 570.929 422.747 726.417 566.623
Total do passivo e patrimônio líquido 5.136.062 2.876.691 6.510.507 3.473.520

 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Receita líquida de vendas e serviços 3.748.605 2.892.677 4.412.664 3.394.965
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados -2.016.311  -2.187.574    -2.266.343  -2.501.245
Resultado bruto antes dos instrumentos
financeiros derivativos 1.732.294 705.103 2.146.321 893.720
Ganho (perda) com instrumentos
 financeiros derivativos, líquido -1.020.885 -157.023 -1.256.712 -161.881
Lucro bruto 711.409 548.080 889.609 731.839
Despesas operacionais
Com vendas -89.497 -80.648 -102.248 -89.751
Gerais e administrativas -64.517 -63.617 -87.948 -82.904
Outras receitas, líquidas 34.272 12.633 39.007 15.334
Resultado operacional antes de participações societárias 
e do resultado financeiro 591.667 416.447 738.420 574.520
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial 36.157 40.824 - -24

 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 261.727 169.867 278.571 179.386
Outro componente do resultado abrangente
Ajustes de conversão de moeda 32.793 39.947 47.533 66.821
Remensuração de passivo atuarial -171 1.681 -171 1.681
Resultado abrangente do exercício    294.349    211.495    325.933    247.888

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa proveniente das operações 2021 2020 2021 2020
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 389.121 241.869 440.907 290.708
Ajustes ao resultado gerados pelas ativ. operacionais 195.487 280.538 290.550 386.006
Valor residual de bens baixados - - -11 550
Resultado da equivalência patrimonial -36.157 -40.787 - 23
Depreciação e amortização 4.735 2.660 10.022 5.525
Redução da provisão para créditos de liquidação duvidosa -1.430 -2.000 -1.111 -1941
Provisão para contingências -527 2.510 -527 2.510
Juros provisionados  77.656 57.009 84.167 67.132
Provisão (reversão) para impairment  sobre créditos tributários
 por utilização em compensações -17.559 68.862 -17.400 70.659
Provisões diversas 8.943 16.625 8.943 16.625
Variações monetárias e cambiais 159.826 175.659 206.468 224.922
Variações nos ativos e passivos 
circulantes e não circulantes -1.259.465 -1.024.176 -1.823.548 -1.144.699
Contas a receber de clientes 12.077 1.409 525 6.137
Estoques -611.418 -804.700 -1.043.152 -925.516
Adiantamentos a fornecedores -10.039 20.853 -9.676 24.923
Impostos a compensar -13.196 -93.493 -17.852 -103.213
Instrumentos financeiros -675.743 -123.692 -791.755 -123.142
Outras contas a receber 7.049 7.564 6.835 8.030
Depósitos judiciais -319 -276 -319 -276
Partes relacionadas 15.526 -7.450 21.593 -7.329
Fornecedores -2.695 -7.965 -312 -689
Salários e encargos sociais 348 454 1.056 1.182
Tributos a pagar 2.788 -4.665 -4.055 -9.922
Outras contas a pagar 16.157 -12.215 13.564 -14.884
Caixa líquido (aplicado) gerado nas ativ. operacionais -674.857 -501.769 -1.092.091 -467.985
Juros pagos -75.761 -44.726 -83.439 -54.956
Imposto de renda e contribuição social pagos - - -826 -
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais -750.618 -546.495 -1.176.356 -522.941
Fluxo de caixa das atividades de investimento  
Dividendos recebidos 12.676  
Aquisição de investimentos -250 
Aquisição de bens do ativo imobilizado -42.174 -13.629 -47.469 -29.842
Aquisição de intangível 137 -182 129 -280
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento -29.611 -13.811 -47.340 -30.123
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 
De terceiros 3.821.975 2.648.628 4.855.104 3.137.208
De partes relacionadas 5.797.072 4.991.352 5.797.072 4.991.352
Amortização de empréstimos e financiamentos
De terceiros -2.138.767 -2.058.832 -2.708.216 -2.527.805
De partes relacionadas -6.553.710 -5.021.220 -6.553.710 -5.021.220
Dividendos pagos -140.876 - -164.426 -13.148
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 785.693 559.928 1.225.824 566.387
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa 5.464 -377 2.128 13.324
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.917 3.294 34.399 21.075
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 8.381 2.917 36.527 34.399
Movimentação do caixa do exercício 5.464 -377 2.128 13.324
Transações que não envolvem caixa IR e CS 
compensados com crédito tributário -24.604 -17.016 -37.714 -33.961

    Atribuível aos acionistas da controladora
                                            Ajustes avaliação patrimonial
 Capital  Reserva Lucros Reserva Ajustes Acumulados Ganhos e  Participação dos  Total do 
 social Legal (Prejuízos) Acumulados de Lucros de conversão perdas atuariais Total Não controladores Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019 100.000 20.472 -63.991 - 161.826 -7.055 211.252 107.721 318.973
Lucro líquido do exercício - - 169.867 - - - 169.867 9.519 179.386
Ajustes conversão de moeda - - - - 39.947 - 39.947 26.874 66.821
Remensuração de passivo atuarial - - - - - 1.681 1.681 - 1.681
Total resultado abrangente - - 169.867 - 39.947 1.681 211.495 36.393 247.888
Distribuição de dividendos - - - - - - - -238 -238
Destinação de lucros - - -105.876 105.876 - - - - -
Em 31 de dezembro de 2020 100.000 20.472 - 105.876 201.773 -5.374 422.747 143.876 566.623
Lucro líquido do exercício - - 261.727 - - - 261.727 16.844 278.571
Ajustes conversão de moeda - - - - 32.793 - 32.793 14.740 47.533
Remensuração de passivo atuarial - - - - - -171 -171 - -171
Total resultado abrangente - - 261.727 - 32.793 -171 294.349 31.584 325.933
Distribuição de dividendos - - -35.000 -105.876 - - -140.876 -9.199 -150.075
Aumento participação Controladora - - -5.291 - - - -5.291 -10.773 -16.064
Destinação de lucros - - -221.436 221.436 - - - - -
Em 31 de dezembro de 2021 100.000 20.472 - 221.436 234.566 -5.545 570.929 155.488 726.417

Demonstração dos resultados 

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Resultado financeiro
Despesas financeiras -82.149 -53.792 -94.001 -67.920
Receitas financeiras 3.271 14.049 2.956 9.055
Variações cambiais, líquidas -159.826 -175.660       -206.468 -224.922
     -238.704     -215.402      -297.513      -283.787
Lucro antes do IR e da CS 389.121 241.869 440.907 290.708
Imposto de renda e contribuição social
Corrente -24.605 -17.016 -37.714 -33.961
Diferido -102.788 -54.986 -124.622 -77.361
      -127.393       -72.002     -162.336       -111.322
Lucro líquido do exercício 261.727      169.867 278.571 179.386
Resultado atribuível aos:
Acionistas controladores - - 278.571 169.867
Acionistas e quotistas não controladores - - - 9.519
Lucro líquido do exercício - - 278.571 179.387
Lucro líquido por ação do capital social durante 
o exercício - básico e diluído - R$ 0,20858 0,13537

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29.04.2022
Local, Data e Hora - Na sede da Companhia, na Avenida Paulista, 854, 12º andar, Bela Vista, São
Paulo - SP, em 29 de abril de 2022, às 15h00min. Presenças - Acionistas representando a totalidade do
Capital Social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação -
Dispensada a publicação dos Editais de convocação e aviso aos acionistas, nos termos do artigo 124,
parágrafo 4º, e do art. 133, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Composição da Mesa -
Presidente - Sr. Koichi Nagashima, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya
Taguchi. Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: 1) o relatório da Diretoria, o balanço
patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021; 2) a destinação do lucro líquido do referido exercício; e 3) a fixação da remuneração
global da Diretoria. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou
aprovado, sem ressalvas: 1) o relatório da diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações
financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, devidamente
publicados no Jornal Empresas & Negócios, em versão física e digital, na edição de 28 de abril de 2022;
2) do lucro líquido verificado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no montante total de
R$ 22.934.025,50 (vinte e dois milhões e novecentos e trinta e quatro mil e vinte e cinco reais e
cinquenta centavos): 2.1. a ratificação do pagamento aos Acionistas dos Juros sobre o Capital Próprio,
no montante total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), reconhecidos no exercício de 2021,
conforme previamente autorizado por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de
dezembro de 2021, ressaltando-se que referidos valores foram imputados ao valor dos dividendos
mínimos obrigatórios, conforme previsto no §3º do artigo 347 do Decreto nº 3.000 de 26 de março de
1999; 2.2. a destinação do montante de R$ 435.902,09 (quatrocentos e trinta e cinco mil e novecentos e
dois reais e nove centavos) à conta de reserva legal; 2.3. a destinação do saldo do referido lucro, no
montante de R$ 17.934.025,50 (dezessete milhões e novecentos e trinta e quatro mil e vinte e cinco
reais e cinquenta centavos) à conta de Reserva para a Retenção de Lucros da Companhia; 3) a fixação,
para o exercício do ano de 2022, da remuneração dos Diretores no valor global de R$ 1.700.000,00 (um
milhão e setecentos mil reais) mensais, que será distribuída entre os seus membros, conforme a
responsabilidade de cada um perante a Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes.
Mesa: Koichi Nagashima - Presidente, Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation
p/p Koichi Nagashima, Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 253.798/22-0 em sessão de 19/05/2022.

… continuação Allonda Engenharia e Construção Ltda.

Hierarquia do valor justo: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um pas-
sivo, a Empresa usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os 
valores justos são classificados em diferentes 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 ativos e 
passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no 
Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, 
que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não obser-
váveis). Quando aplicável, a Empresa classifica a mensuração do valor justo 
dos ativos e passivos como nível 2. b. Estrutura do gerenciamento de risco: 
Os principais fatores de risco a que a Empresa está exposta refletem aspectos 
estratégico-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-
-operacionais são endereçados pelo modelo de gestão da Empresa. Os riscos 
econômico-financeiros refletem, principalmente, o comportamento de variáveis 
macroeconômicas, taxas de câmbio e de juros, bem como as características 
dos instrumentos financeiros utilizados pela Empresa. Esses riscos são admi-
nistrados por meio de acompanhamento da Administração que atua ativamente 
na gestão operacional da Empresa. Riscos ambiental: A Empresa possui um 
Sistema de Gestão Ambiental baseado nos critérios da Norma Internacional 
ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestão Ambiental certificado pelo Organismo 
Internacional de Certificação Credenciado DNV-GL, conforme certificação nº 
274668-2018-AQ-BRA-RvA. Baseado nestas normas a Empresa planeja a 
gestão de seus riscos, implementando controles, monitorando a eficácia dos 

controles e do seu desempenho ambiental, atendendo a legislação pertinentes 
e outros requisitos, assim como promove melhorias nos impactos considera-
dos mais significativos no relacionamento com o meio ambiente. A Empresa 
possui procedimentos para identificação, avaliação e análise dos aspectos 
ambientais significativos. O compliance ambiental é garantido por meio da 
identificação mensal de todos os requisitos legais, contratuais, regras, normas 
e regulamentos que o escopo de atuação da Empresa está submetido, com 
avaliação periódica do seu contínuo atendimento nos âmbitos Federal, Estadual 
e Municipal. A estrutura organizacional, infraestrutura, competências e cons-
cientização são adequadas e compatíveis com os riscos que a Empresa possui. 
Os cenários de emergência identificados possuem planos de atendimento para 
atuação de forma a mitigar os impactos. Todos os riscos significativos são 
monitorados para seu efetivo controle, desempenho e melhorias. Avaliações 
da conformidade e adequações são realizadas periodicamente e todos os 
resultados são analisados criticamente pelo Comitê Diretivo da Organização 
para tomada de ações e melhorias. Além disso, a Empresa contrata seguros 
de responsabilidade civil geral e profissional em seguradoras de primeira linha 
para cada operação conforme avaliação de riscos em conjunto com o cliente. 
As apólices contratadas cobrem inclusive poluição súbita e são válidas por 
todo período da operação. Riscos de crédito: Risco de crédito é o risco da 
Empresa 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 da 
Empresa. O valor contábil dos ativos financeiros que representam a exposição 

máxima ao risco do crédito está apresentado a seguir: 
2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 18.790 10.906
Contas a receber 296.488 55.147
Outros recebíveis 4.297 2.240

319.575 68.293
Perdas por redução no valor recuperável: A exposição da Empresa ao risco 
de crédito é influenciada principalmente pelo risco de não pagamento. Porém, 
trata-se de uma carteira com poucos clientes, substancialmente formada por 
clientes recorrentes, com contratos firmados em médio prazo e sem histórico 
de perdas. Esses fatores contribuem para a minimização do risco de crédito. 
Adicionalmente, a Empresa não possui histórico de perda junto aos clientes. 
Dessa forma, ao analisar os eventos passados, condições atuais e previsões 
de condições econômicas futuras, a Administração concluiu que não há neces-
sidade de constituição de provisão para perdas esperadas. Risco de liquidez: 
Risco de liquidez é o risco de que a Empresa irão encontrar dificuldades em 
cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são 
liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abor-
dagem da Empresa na administração da 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 da Empresa. A seguir, 
estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros remanescentes no 
final do período de relatório, incluindo pagamentos de juros estimados. 

Leo Cesar Queiroz Cavalcante Melo – Presidente
Diego Motta – Diretor Financeiro

Raphael Canhiçares – Contador – CRC 1SP 255.052

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e aos Quotistas
Allonda Engenharia e Construção Ltda. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Allonda Engenharia 
e Construção Ltda. (“Empresa”), 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, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Allonda Engenharia e Construção Ltda. em 31 de 
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
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 do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Empresa, 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 conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Valores correspondentes 

ao exercício anterior: As demonstrações financeiras da Empresa em 31 de 
dezembro 2020 foram auditadas por outros auditores, cujo relatório, datado 
de 23 de setembro de 2021, expressa uma opinião sem ressalvas. Respon-
sabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras: A administração da Empresa é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa 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 Empresa ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações financeiras, 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 decor-
rentes 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 demons-
trações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Empresa. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas 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 Empresa. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Empresa a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, 
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 4 de maio de 2022.
 PricewaterhouseCoopers
 Auditores Independentes Ltda. 
 CRC 2SP 000.160/O-5

 Rodrigo Lobenwein Marcatti
 Contador – CRC 1MG 091.301/O-2

Valor Fluxo Vencimentos:

Em 31/12/2021
Con-
tábil

de caixa 
contratual

Até 
1 ano

1 – 2 
anos

2 – 5 
anos

Passivos financeiros não 
derivativos

Fornecedores 40.303 40.303 40.303 – –
Risco de mercado: Risco de taxas de juros: Decorre da possibilidade de a 
Empresa estar sujeitas aos ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de 
taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Análise de 
sensibilidade para instrumentos com taxa de juros pré-fixada: A Empresa 
não contabiliza nenhum ativo ou passivo financeiro com taxa de juros pré-fixada 
pelo valor justo por meio do resultado. Portanto, uma alteração nas taxas de 
juros ao final do período de relatório não impactaria o resultado da Empresa. 
Risco de taxa de câmbio
Este risco decorre da possibilidade de a Empresa vier a incorrem em perdas 
por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que r eduzam ou aumentem 
valores captados no mercado. Entretanto, a Empresa não possui operações 
em moeda estrangeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 
21. Eventos Subsequentes – Até a presente data não houve eventos sub-
sequentes na Empresa.

Tel: 3043-4171
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianases 

Mauricio Ronaldo Carvalho Novaes - 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: LuCAS CANDIDO XAVIER, profissão: instalador de revestimentos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Iranilson Xavier e de Maria José 
Candida. A pretendente: MIRIAN BERNARDO DA SILVA, profissão: administrativa 
comercial, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
14/12/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Fer-
nandes da Silva e de Madalena Bernardo da Silva.

O pretendente: LuIz GuILhERME TOMAz DE OLIVEIRA, profissão: soldador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Tomaz de Oliveira e de Maria 
Dolores de Morais de Oliveira. A pretendente: BRuNA NuNES DOS SANTOS, profis-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 
02/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Reginaldo 
Ribeiro dos Santos e de Josenete Nunes dos Santos.

O pretendente: JOSé SEBASTIãO DA SILVA COSTA, profissão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1970, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Joaquim da Costa e de Maria 
José Silva da Costa. A pretendente: TATIANA VASCONCELOS DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Cardoso da Silva e 
de Luciene Vasconcelos da Silva.

O pretendente: MARCELO ALVES DE JESuS, profissão: operador de caminhão munck, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Linhares, ES, data-nascimento: 05/08/1982, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Joaquim de Jesus e de 
Joana Alves de Jesus. A pretendente: CAROLINA SANTANA DOS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 21/04/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geovah José dos Santos 
e de Edilza Silva Santana.

O pretendente: ESDRAS BARROS DE OLIVEIRA, profissão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eudler Amaro de Oliveira e de 
Simone Barros de Oliveira. A pretendente: JuLIANA BERNARDES, profissão: 
atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 01/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Roseli Bernardes.

O pretendente: PAuLO ROBERTO SILVA OLIVEIRA, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 15/04/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vanderlino Oliveira e de 
Vandira Moraes Silva. A pretendente: LuCIMARA SOuSA ALVES, profissão: arte-
sã, estado civil: solteira, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 09/07/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otacilio Alves e de 
Domingas Oliveira de Sousa.

O pretendente: CLAuDOMIRO JOSé DE BARROS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Benedito de Barros e de Maria 
Edileuza de Moura. A pretendente: EDNA MARIA RODRIGuES, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 30/06/1975, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Rodrigues de Oliveira e de 
Josefina Teixeira de Oliveira.

O pretendente: JOãO VICTOR BORGES COuTINhO, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/2003, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joel Borges Rego e de Elaine Alves 
Coutinho. A pretendente: EMILLy COSTA SILVA, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Bicas, MG, data-nascimento: 18/02/2004, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Felipe Vieira da Silva e de Viviane de Carvalho 
Costa Silva.

O pretendente: WéRIk FIDELIS DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Rodrigues da Silva e de Cleide de Oliveira Fidelis. 
A pretendente: kIMBERLy CRISTINA DA SILVA VILA NOVA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Andre Luis Vila Nova e de Milene 
Regina da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO SOuzA DA ROChA, profissão: contador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Simão da Rocha Neto e de Maria 
Dina Oliveira Souza. A pretendente: ERIkA MARTINS FREIRE, profissão: doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1988, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Edson Berto Freire e de Zenaide 
Maria Martins Freire.

O pretendente: ERISON DE LIMA FERREIRA NEVES, profissão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson de Albuquerque Neves e de Célia de 
Lima Ferreira Neves. A pretendente: ShEILA NOELy FERREIRA, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio 
do Carmo Ferreira e de Edna Maria de Souza Ferreira.

O pretendente: DIEGO LIMA SANTOS, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Lima Santos e de Lucienei Pinheiro dos Santos. A 
pretendente: JESSICA NASCIMENTO DOS SANTOS, profissão: operadora de telema-
rketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio Ramalho dos 
Santos e de Eliane Maria Nascimento dos Santos.

O pretendente: LuAN DA SILVA MONTEIRO, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Allex Doria Monteiro e de Angela Pereira da Silva. 
A pretendente: ALICE NAIARA MOREIRA SOuSA, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/11/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Jesus de Sousa e de Vanessa Aparecida 
Moreira Pereira.

O pretendente: OSMAR ALVES DOS SANTOS, profissão: analista de planejamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 09/02/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvestre Alves dos San-
tos e de Josefa Maria dos Santos. A pretendente: PAMELA DA SILVA MARquES, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Giovani Moreira Marques e de Regina Celia da Silva Marques.

O pretendente: LuíS MIGuEL LEITE DE CASTRO ADãO, profissão: auxiliar de 
escritório, estado civil: solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 06/06/1997, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Francisco José Adão Junior e de 
Thamara Kelly Leite de Castro Sousa. A pretendente: BRuNA kEThELyN SOuSA 
DE LIMA, profissão: eletricista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 05/04/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Wagner Roberto de Lima e de Sandra Regina de Sousa.

O pretendente: GuTTEMBERGh SOARES CARREIRO DOS SANTOS, profissão: 
cabeleireiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/02/1993, residente e domiciliado em Diadema, SP, filho de Jorge Ramos dos Santos 
e de Maria Gorete Soares. A pretendente: JANAINA MARyS MIRANDA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carmino Miranda e 
de Stela Marys Miranda.

O pretendente: RENATO VANGES MENDES, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1998, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Vanges Mendes e de Celimária Maria 
Mendes. A pretendente: kATARINE TRANquILINO DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Tranquilino da Silva Irmão e de 
Cleide José da Silva.

O pretendente: TOChukWu STANLEy ANyANWu, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 21/08/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Uzochuknou Maxinell e de Reginna Anyankiu. A 
pretendente: SABRINA AzEVEDO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edimilson Pedro da Silva e de Maria Aparecida Oliveira 
Azevedo da Silva.

O pretendente: kLEITON NANES DOS ANJOS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Guilherme dos Anjos e de Cleuza Nanes 
dos Anjos. A pretendente: VANESSA SIquEIRA MARIANO, profissão: gerente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alberto Mariano Sobrinho e de 
Maria Verônica Cordeiro Siqueira Mariano.

O pretendente: BRuNO ROBERTO RODRIGuES, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Rodrigues 
Gonçalves e de Zenilda Roberto. A pretendente: NAyARA FERREIRA DO NASCI-
MENTO, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luis Carlos Ribeiro do Nascimento e de Maria da Gloria Ferreira 
do Nascimento.

O pretendente: WESLEy GOTTOChILICk DE PAuLA, profissão: auxiliar de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olavo Francisco de Paula e de Ana 
Rosa Gottochilick de Paula. A pretendente: DAIANA DE JESuS ANDRADE, profissão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Andrade 
e de Maria Cosma de Jesus Andrade.

O pretendente: RAPhAEL ALVES CAXIADO, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1991, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Ananias Alves Caxiado e de Jania de Freitas 
Silqueira. A pretendente: GLEICE DE SOuzA, profissão: operadora de teleatendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Damião de Souza e de Marta Severino 
Correia de Souza.

O pretendente: DANIEL EDuARDO CIRINO DE OLIVEIRA, profissão: gerente, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Paranavaí, PR, data-nascimento: 16/03/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Dias de Oliveira e de Nely 
Cirino de Oliveira. A pretendente: DAIANE RODRIGuES DA SILVA, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 
18/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista 
Ferreira da Silva e de Joana Maria Araujo Rodrigues.

O pretendente: GABRIEL SANTOS, profissão: operador de supermercado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Santos e de Agostinha Ferreira Santos. 
A pretendente: PRISCILA SILVA DOS SANTOS, profissão: especialista em relaciona-
mento, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
29/09/2000, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Adaildo Alves 
dos Santos e de Marilande Silva dos Santos.

O pretendente: SEBASTIãO APARECIDO VIANA, profissão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Jaú, SP, data-nascimento: 10/02/1960, residente e do-
miciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Luiz Viana e de Nair dos Santos. 
A pretendente: RILDETE MARIA FREIRE, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Cabo de Santo Agostinho, PE, data-nascimento: 29/01/1971, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mariano Domingos Freire e de 
Laura da Conceição Silva.

O pretendente: GILMAR CASSIANO DO NASCIMENTO, profissão: autônomo, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Paulista, PE, data-nascimento: 02/10/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Cassiano do 
Nascimento e de Maria de Lourdes do Nascimento. A pretendente: VANuzIA BAR-
BOSA PRATES, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Rubim, 
MG, data-nascimento: 28/12/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Dilson Francisco Prates e de Ivanilda Lima Prates.

O pretendente: JEAN CARLOS DA CuNhA SABINO, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Sabino de Brito e de Terezinha da Cunha. 
A pretendente: WERICA RODRIGuES GONçALVES, profissão: balconista II, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adebal Jose Gonçalves e de Midian 
Rodrigues da Silva Gonçalves.

O pretendente: ROBERTO OLIVEIRA ALVES, profissão: auxiliar de extrusão, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Malhada de Pedras, BA, data-nascimento: 
19/05/1974, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salvador 
Coqueiro Alves e de Maria Oliveira Santos. A pretendente: CARLA GARDêNIA 
MAGALhãES SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Rio do Antônio, BA, data-nascimento: 16/03/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira dos Santos e de Joana de Lourdes 
Magalhães Santos.

O pretendente: DIONES ALVES OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Piatã, BA, data-nascimento: 27/03/1999, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Salvador José de Oliveira e de Enedina Rosa Alves. A pretendente: 
JhENIFER MATOS CARDOSO DAMASCENO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro Paulo Cardoso Damasceno e de Maria José 
Silva de Matos.

O pretendente: WILSON MAXIMIANO MAChADO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1977, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dijanira Machado Bello. A pretendente: NILzA 
BETTy DIONISIO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ibirarema, SP, 
data-nascimento: 01/04/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Rogério Dionisio Filho e de Maria Rosa Dionisio.

O pretendente: LuIz CARLOS DE quEIROz, profissão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 09/11/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Ferreira de Queiroz e de 
Aparecida Maria Ferreira de Queiroz. A pretendente: ANA FLAVIA DE SOuSA RIBEIRO, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Coroatá, MA, data-nascimento: 
20/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Silva 
Ribeiro e de Flaviana César de Sousa Ribeiro.

O pretendente: ANTONIO LuIz DA SILVA FILhO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1981, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de Antonio Luiz da Silva e de Julia Maria da Silva. A preten-
dente: JuLIANA DE ARAuJO MARTINS, profissão: operadora de telemarketing, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Martins e de Lecy de Araujo Martins.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS PAuLO SOuSA, profissão: gesseiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ipiranga do Piauí, PI, data-nascimento: 18/06/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Onório de Sousa e de Maria 
Daguimar Paulo Sousa. A pretendente: JuCéLIA ALVES CORREIA, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 10/04/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Dias Correia e de 
Gildete Alves Cordeiro.

O pretendente: JEREMIAS MACIEL RODRIGuES DE quEIROz, profissão: ajudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Conceição do Coité, BA, data-nascimento: 13/11/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Izidorio Silva de Queiroz e de Brasilia 
Rodrigues de Queiroz. A pretendente: REGINA CéLIA DA SILVA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1971, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos da Silva e de Marina da Silva.

O pretendente: kAIO BARBOSA DAVID, profissão: pintor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 29/08/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Vicente David e de Lindalva Tavares Bar-
bosa. A pretendente: MIChELE SANTOS SILVA, profissão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 13/02/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Viviane Santos Silva.

O pretendente: RAFAEL LINS DA SILVA, profissão: administrativo de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Izaias Lins da Silva e de Sandra Maria 
Gomes. A pretendente: BEATRIz DA SILVA SANTOS, profissão: gestora de carteira de 
cliente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo de Oliveira Santos 
e de Sueli Gomes da Silva Santos.

O pretendente: PAuLO AVELINO ALVES JúNIOR, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Avelino Alves e de Suelma Galdino Avelino. 
A pretendente: CáSSIA MARIA DE OLIVEIRA ChAGAS, profissão: fonoaudióloga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Cézar Martins Chagas e de 
Elisangela Freire de Oliveira Chagas.

O pretendente: JONAThAN RIBEIRO SIEBRA MASCARENhAS, profissão: auxiliar 
de loja, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1999, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Jaskson José Siebra Mascarenhas 
e de Raimunda Aparecida Ribeiro de Matos. A pretendente: VITÓRIA SANTOS DE 
OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/02/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Rubenildo Assis de Oliveira e de Maria Elenilza Santos da Silva.

O pretendente: WEVERTON FERNANDES COSTA, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Costa Geraldo e de Sonia 
Maria Fernandes. A pretendente: kAROLINE COSTA DA SILVA, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Francisco da Silva e 
de Vicentina Costa Pinto.

O pretendente: JOhNNy RIBEIRO DE SOuSA, profissão: orientador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ribeiro de Sousa e de Dulcinéia Maria da 
Silva. A pretendente: MARThA FILOMENA DA SILVA, profissão: auxiliar de logística, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1972, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Thereza Silva.

O pretendente: WILLIAM ALVES, profissão: mecânico de refrigeração, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Geraldo Alves e de Maria das Graças Alves. A 
pretendente: ELENI DE LOuRDES MOREIRA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1972, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Antônio Moreira e de Raimunda Cândida Moreira.

O pretendente: JOãO BATISTA DE SOuzA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Tabiratiba, SP, data-nascimento: 10/06/1953, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Benedito de Souza e de Efigênia Arantes de Souza. A pretendente: 
MARISA APARECIDA FERREIRA DE SOuzA, profissão: pensionista, estado civil: 
viúva, naturalidade: Marília, SP, data-nascimento: 28/10/1958, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudelino Fereira e de Valderci Correa Ferreira.

O pretendente: VINICIuS DA ROChA PEREIRA SILVA, profissão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Pereira Silva e de Heloisa da 
Rocha Azevedo. A pretendente: EDuARDA DE SOuzA MAChADO, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Simone de Souza Machado.

O pretendente: ALAN DE CARVALhO CAVALCANTI, profissão: técnico de telecomu-
nicação, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Martins Cavalcanti 
e de Reinilde de Carvalho. A pretendente: NATáLIA CARNEIRO ALVES DA SILVA, 
profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves da 
Silva e de Antonia Carneiro da Silva.

O pretendente: JôNATA RIBEIRO, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 23/09/1985, residente e domiciliado em 
Tremembé, SP, filho de Vilma Ribeiro. A pretendente: SARA VITÓRIA FERNANDES 
FEITOSA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 30/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Hernandes Alves Feitosa e de Selma da Cruz Fernandes.

#tenhacicatrizes

Fernando Méro

Controlando a gestão  
de despesas através de  

negociações centralizadas
Fernando Méro (*)

Centralizar as negociações de uma organização 
dentro da área de compras é um desafio nas grandes 
organizações, mas que, se superado, traz diversos tipos 
de ganhos materiais para o resultado das empresas. As 
despesas sob gestão da área de compras dificilmente 
serão de 100%, mas podem chegar perto de 85% - 90% 
com a abordagem correta e criação de alguns processos 
e conceitos que serão abordados ao longo do texto. 

Grandes organizações cada vez mais começaram 
a preferir aquisições e negociações centralizadas na 
área de compras corporativas. Aquisições centralizadas 
implicam que as decisões de compra e aquisição são 
tratadas e negociadas pela área de compras, a qual 
possui a expertise necessária para definir qual o melhor 
formato para dar sequência com a contratação. Por 
outro lado, as aquisições descentralizadas são aquelas 
atribuídas para todas as áreas de negócio sem seguir 
um procedimento padrão - em alguns casos, fora das 
normas de compliance e sem utilizar do know-how 
negocial da área de procurement. Não é que as áreas 
de negócios não saibam negociar, muito pelo contrário 
muitas delas, até pelo domínio do seu core-business, 
negociam muito bem, contudo a área de compras reúne 
conhecimentos específicos acerca de formatos negociais 
que, em conjunto com a área requisitante, tendem a 
trazer ótimos resultados para as Cias. Os benefícios da 
centralização das compras de uma empresa incluem: uso 
mais eficiente de recursos, estratégias negociais mais 
bem definidas, modelos de compra mais adequados para 
cada tipo de serviço (leilões, RFP’s, concorrências sim-
ples, aplicação de strategic sourcing, etc...) benefícios 

de escala, otimização de prazos de pagamento e working 
capital, melhor uso dos contratos (escopos) e melhor 
gerenciamento de gastos como um todo.

Quando a organização está em meio a um ambiente 
pouco mais descentralizado e necessita otimizar 
suas despesas, é natural que a ênfase seja para as 
iniciativas estratégicas que possuem maior SPEND e, 
consequentemente, mais oportunidade de captura de 
economia. O formato mais adequado para execução 
deste processo se dá por meio da execução de estraté-
gias de categoria – criar o conceito de compradores 
BP’s (business partners), ou seja, compradores 
focados nas categorias mais estratégicas.

O comprador business partner, uma vez institu-
cionalizado, representa a área de compras juntos aos 
seus clientes internos, como um ponto focal, traba-
lhando e negociando junto com as áreas requisitantes, 
oferecendo possíveis novas fontes de suprimentos e 
trazendo “impessoalidade” para as negociações. A lite-
ratura de procurement alega que a área de compras, 
sempre que bem envolvida nas negociações, tende a 
trazer entre 5 a 15% de economia para os projetos: 
trazendo isso para um universo negocial hipotético 
de R$ 300MM, por exemplo, há grandes chances das 
negociações estruturadas gerarem uma economia 
diretamente visível no P&L, de entre R$15MM e 
R$45MM, quando maior o SPEND capturado, maior 
a economia.

Entretanto, além da criação do conceito de com-
pradores especialistas em categorias (BP’s), como 
aumentar ainda mais as despesas sob a gestão da 
área de compras?

1) Construa influência a partir de boa gover-
nança, processos e bons resultados.

Se você não implementou nenhuma política de 
sourcing, não treinou seus compradores – com 

atenção para as categorias nas quais eles atuarão 
—, não aplicou os princípios de TCO (total cost of 
ownership) ou não esteve envolvido na construção 
de relações com fornecedores, há muito o que fazer. 
Além de planejar os itens anteriormente citados, 
há a necessidade de se criar o aculturamento das 
partes interessadas relevantes para se chegar a 
um acordo sobre como lidar com os gastos não 
gerenciados pela área de compras e deixar claro 
que o trabalho será feito em conjunto, com metas 
realistas e objetivos compartilhados. 

2) Demonstrar que os processos de compras 
facilitarão o dia a dia dos clientes internos e 
trarão mais governança nas aquisições.

É muito importante que o cliente interno esteja 
confortável com os processos e trâmites que criarão 
essa interação com a área de compras. Uma forma 
prática para que isso se torne realidade é levar um 
fluxograma claro como step by step do processo 
de compras, explicando como será o a execução da 
criação da requisição de compras, os SLA’s que a área 
precisará para executar os projetos e demonstrar 
toda a governança que os processos estruturados de 
compras trarão para a organização.

3) Esclareça que o ambiente será colaborativo.
Deixe claro que todo o trabalho que a área de 

compras irá efetuar será colaborativo e em conjunto 
com a área requisitante. É de suma importância que o 
cliente interno fique completamente seguro de que a 
área de compras não irá expor negativamente qualquer 
negociação que tenha algum tipo de falha no passado, 
e que todos os méritos das futuras negociações serão 
comemorados em conjunto. A área de compras de-
pende dos clientes internos para conseguir as melhores 
negociações dentro desse ecossistema colaborativo.

4) As economias geradas são benéficas para a 
organização e para os orçamentos das áreas 
requisitantes. 

A área de compras bem estruturada certamente 
trará economias relevantes para a empresa, seja 
por meio de negociação de preços, seja por pra-
zos de pagamento e/ou melhorias nos escopos 
contratados, e o cliente interno precisa entender 
com clareza que isso, além de ser colaborativo, 
conforme exposto no tópico 3, trará benefícios não 
somente para a organização, mas também para a 
própria área “usuária” da expertise negocial de 
compras. Com todas as pressões para otimização 
de custos que o ambiente econômico nos impõe 
atualmente, qual área não quer um parceiro de 
negócios para ajudar em seu OPEX/CAPEX? 
Basta novamente ser muito claro acerca de que 
os “créditos” serão colaborativos e que todas as 
áreas sairão beneficiadas com isso.

(*) é Diretor de Expansão, Engenharia, Arquitetura 
e Contratos no Magazine Luiza e Board Member do 

Inbrasc (Instituto Brasileiro de Supply Chain), a maior 
escola de negócios focada em compras, logística e 

planejamento do Brasil. é formado em Administração de 
Empresas pelo Mackenzie, especializado em Dinâmica 

de Negócios pelo INSPER e com MBA pela BSP. 

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
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