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Já pensou em investir em franquias do 
agronegócio?

A Rech opera no modelo de franquias desde 2018, ano que foi ad-
quirida pelo Aqua Capital, maior gestor de fundos de private equity 
especializado em agronegócio na América Latina. Nos últimos dois 
anos, a companhia mais que dobrou o número de lojas em todo o país 
e já chega a 51 unidades nas regiões do Brasil. Até o fim do ano, a 
companhia estima chegar a 81 lojas espalhadas pelas cinco regiões 
do território nacional. O modelo de negócios é uma das estratégias de 
crescimento adotadas pela rede para expandir a operação e atender 
todos os estados brasileiros. Além das lojas físicas espalhadas pelas 
principais regiões do país, a rede comercializa as peças para máquinas 
pesadas e agrícolas através do e-commerce e pelo canal de vendas 
remoto, em uma plataforma omnicanal integrada. Isso quer dizer que 
o cliente escolhe a melhor forma de comprar e receber o seu produto.

Изображения на deyanarobova_CANVA

O fim das restrições sanitárias e o avanço da vacinação impulsionaram 
o varejo físico. Segundo o Índice de Performance do Varejo, em abril o 
fluxo de consumidores nas lojas físicas foi 120% maior do que no mesmo 
mês de 2021.    

Quatro dicas para um bom atendimento  
no varejo físico
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A transformação digital em todos os setores foi bruscamente 
acelerada pela pandemia. Segundo o Índice de Transformação 
Digital da Dell Technologies 2020, cerca de 87% das empresas 
instaladas no Brasil realizaram alguma iniciativa voltada à trans-
formação digital naquele ano – número que ficou acima da média 
mundial, de 80%.   

Três vantagens de investir em tecnologia 
aplicada à contabilidade

Muito se tem falado do 5G e de como a quinta geração da inter-
net móvel representa uma evolução na velocidade e capacidade de 
conexão.   

Como o 5G pode revolucionar a segurança  
eletrônica no Brasil 

Diariamente, geramos uma grande quantidade de dados. Contudo, 
diante de tamanho volume, organizar, monitorar e tratar tanta infor-
mação pode se transformar num verdadeiro desafio.    

Cinco passos para transformar dados em 
decisões estratégicas

vege_CANVA

Setor de serviços é crucial na jornada 
para a recuperação econômica

Depois de passar por diversas 
retrações desde 2020 devido à 
pandemia, o setor de serviços 
está retomando sua força 
e desponta como um dos 
principais pilares da economia 
nacional. 

Combinado com o avanço da digitaliza-
ção, na parte industrial, o segmento 

está se fortalecendo ainda mais. 

A área que chamamos de field services 
(serviços de campo) tem ganhado maior 
nível de relevância nos últimos dois anos, 
sendo essencial para a retomada dos ne-
gócios após um período tão conturbado. 

De acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas (IBGE), o 
setor de serviços cresceu 10,9% em 
2021 no país. Essa é a maior taxa para 
um acumulado de janeiro a dezembro 
desde o início da série histórica, em 2012. 
A indústria tem um papel fundamental 
nesse crescimento. 

Isso porque, com a retomada e expan-
são do segmento, o Purchasing Managers 
Index (PMI) Composto do Brasil – que 
informa sobre as condições de negócios 
atuais para a tomada de decisão das 
empresas na manufatura – no mês de 
março, por exemplo, chegou ao nível mais 
elevado desde janeiro de 2010. 

É por isso que os serviços se tornaram 
o centro dos negócios em boa parte das 
empresas. Com as pessoas cada vez mais 
conectadas, a digitalização se expandindo 
e novas demandas  surgindo – como a velo-
cidade do processamento de informações 
e a eficiência nos segmentos produtivos –, 
o segmento se tornou crucial para ganho 
de escala e competitividade. 

No cenário atual, toda a inteligência 
e conectividade das soluções permitem 
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entregar ao cliente uma experiência 
muito maior do que somente vender um 
produto. Antes, as companhias vendiam 
soluções e os serviços eram oferecidos 
como complemento, o que não cabe 
mais quando falamos em termos de 
competitividade .

Nas linhas produtivas, questões rela-
cionadas à segurança operacional aliadas 
à agilidade necessária na realização de 
manutenções com a possibilidade de in-
tervenções remotas, vem ganhando força 
dentro das empresas, fomentando ainda 
mais o setor de serviços. Afinal, além da 
conhecida fabricação de produtos e equi-
pamentos, as empresas precisam cada 
vez mais oferecer suporte de qualidade, 
treinamento e planos de manutenção 
das soluções adotadas em cada projeto.

Nesse sentido, destacam-se as soluções 
que oferecem a execução de serviços 
remotos, obtenção de dados em tempo 
real e o ganho sustentável. Essas tecno-
logias trazem mais segurança — tanto 
física (menor exposição à riscos pelos 
operadores) quanto cibernética —, 
maior assertividade no processamento 
de dados e maior competitividade em um 
mercado que exige cada vez mais ações 
sustentáveis. 

Podemos dizer que esse ganho tec-
nológico trouxe grandes aprendizados 
para o setor e novas necessidades que 
devem ditar o que vem pela frente. Além 
disso, tem impulsionado a indústria e, 
consequentemente, a economia nacional 
como um todo. Exemplo disso é que, o 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
deve crescer 1,1% em 2022, segundo 
projeção feita pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 

A instituição aponta, ainda, que essa 
alta deve ser puxada principalmente 
pelo setor de serviços, com um aumento 
previsto de 1,8% neste ano. Acredito 
que, com planejamento e com um olhar 
cada vez mais estratégico para a trans-
formação digital, os serviços remotos e 
as soluções para executar os diferentes 
tipos de intervenções podem ganhar 
espaço ainda maior nas companhias e 
entregar mais resultados.

Com todos os desafios que enfrentamos 
nos últimos dois anos, entramos em uma 
nova era e este novo momento requer 
mais tecnologia, mais eficiência e serviços 
como pontos cruciais em cada estratégia.

(Fonte: Claudia Guimarães é diretora de Field 
Services da Schneider Electric Brasil).

Foto: ANSA

MERCADO REvê OFERTA DO PARCELADO 
SEM JuROS NO CARTãO DE CRéDITO

    Leia na página 4

 MuDANçAS IMPORTANTES

Itália tem 1,1 mil pessoas com mais de 105 anos
No dia 1º de janeiro de 2021, a Itália somava 17.177 pessoas com mais 

de 100 anos no país, sendo que 1.111 tinham 105 ou mais, revelou um 
relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística. Nos últimos 
10 anos, a quantidade daqueles que têm mais de 105 anos veio dimi-
nuindo gradativamente. Ao todo, entre 2009 e 1º de janeiro de 2021, 
7.262 italianos superaram a marca de 105 anos. Nos últimos 12 anos, 
também aumentou de 10 para 17 a quantidade de idosos que passaram 
dos 110 anos. Já os nomes mais frequentes nessa faixa de população 
é Giuseppe e Maria. Os meses de nascimento mais frequentes são 
janeiro e outubro, e as mortes ocorrem mais em janeiro “pela época 
invernal” e em agosto “por conta do calor do verão”. São as mulheres 
que vivem mais no país: 83% dos que passam dos 100 anos e 88,9% 
dos com mais de 105 anos. Todas as que têm mais de 110 anos são 
mulheres (ANSA).    Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta

Mais de 40 anos 
O estado de São Paulo começou 

ontem (27) a aplicar a quarta dose da 
vacina contra a Covid-19 em pessoas 
acima de 40 anos. Podem receber os 
que já receberam a dose de reforço 
(3ª dose) há quatro meses. Além disso, 
para as crianças entre 5 a 11 anos é 
necessário um intervalo de 15 dias 
entre as vacinas. Para receber a dose, 
basta apresentar um documento com 
foto e o comprovante de vacinação 
anterior (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/mercado-reve-oferta-do-parcelado-sem-juros-no-cartao-de-credito/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-06-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-nova-modelagem-social/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-o-5g-pode-revolucionar-a-seguranca-eletronica-no-brasil/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-passos-para-transformar-dados-em-decisoes-estrategicas/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/4-dicas-para-um-bom-atendimento-no-varejo-fisico/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/3-vantagens-de-investir-em-tecnologia-aplicada-a-contabilidade/?swcfpc=1


Como reduzir o gap 
salarial entre as 

diferentes regiões 
do Brasil?

O custo de vida 
em cada local, 
ainda é outro fator 
determinante nessa 
diferença salarial

A Lei da Oferta e Deman-
da, criada por Adam 
Smith, rege o mercado 

como um todo, impactando 
não apenas a economia, como 
também a operação de negó-
cios dos mais diversos portes 
e segmentos, trazendo à tona 
um gap salarial inevitável 
entre as diversas regiões de 
um país. 

Mesmo diante de inú-
meros fatores econômicos 
internos e externos que 
influenciam essa diferen-
ça, algumas mudanças no 
mercado de trabalho têm 
proporcionado uma maior 
igualdade salarial entre 
regiões, sendo a principal 
delas, o formato de trabalho 
remoto. Diferenças salariais 
sempre existiram no mundo 
corporativo, por fatores 
variados. 

Dentre eles, a maior ou 
menor demanda e oferta 
de profissionais em cada 
região, é um dos principais 
motivos – afinal, enquanto 
grandes polos trabalhistas 
necessitam de mais talentos 
qualificados, com conhe-
cimentos ou experiências 
específicos, regiões com 
um mercado mais escasso 
ou com incapacidade de 
formação dos profissionais 
na mesma velocidade que o 
mercado demanda, enfren-
tam uma baixa de talentos 
disponíveis.

O custo de vida em cada 
local, ainda, é outro fator 
determinante nessa dife-
rença salarial. Estar em 
uma cidade interiorana ou 
mais afastada dos grandes 
centros urbanos, muitas 
vezes, é consideravelmente 
mais barato de se viver do 
que em um centro econô-
mico – característica que, 
consequentemente, con-
tribui com tais diferenças 
salariais. 

No Brasil, um estudo feito 
pela Mercer identificou que 
o custo de vida no território 
nacional pode variar em até 
14% entre os estados. Esses 
fatores sempre desencadea-
ram uma migração de profis-
sionais para localidades que 
ofereçam melhores oportu-
nidades de emprego, com 
remunerações mais altas. 
No entanto, essa realidade 
vem mudando. Com a as-
censão do trabalho remoto, 
não raro, o movimento tem 
sido o oposto. 

Profissionais que traba-
lham em home-office estão 
optando por viver em ci-
dades mais afastadas dos 
grandes centros, concilian-

do qualidade de vida com 
remuneração adequada. A 
pandemia foi o grande fator 
responsável por quebrar 
barreiras geográficas em 
termos de empregabilida-
de e remuneração. Pra-
ticamente, proporcionou 
que diversas empresas 
pudessem contratar pro-
fissionais de qualquer parte 
do mundo, sem qualquer 
prejuízo para a entrega de 
resultados e prosperidade 
da companhia. 

Comprovadamente, um 
estudo feito pela Fundação 
Dom Cabral mostrou que 
cerca de 60% dos profis-
sionais se sentem mais pro-
dutivos podendo trabalhar 
de suas casas. Favorecidos, 
ainda, pela redução de cus-
tos com escritórios físicos 
e outros gastos rotineiros, 
o trabalho remoto se tor-
nou um modelo crescente, 
como forma de elevar a 
contratação de profissionais 
qualificados.

Uma faixa salarial ade-
quada para cada cargo 
depende, primeiramente, 
de um entendimento claro 
e aprofundado do empre-
gador sobre quais são os 
conhecimentos técnicos de-
sejados necessários e perfil 
comportamental desejado. 

Posteriormente, a su-
gestão é “ir ao mercado”, 
buscando entrevistar pro-
fissionais dentro destes 
requisitos e, visando com-
preender quais são as suas 
expectativas salariais para 
um próximo passo de car-
reira, suas necessidades, 
quais os benefícios que mais 
valoriza e, principalmente, 
quais não abre mão.

Com esses dados reuni-
dos, é importante compa-
rá-los com o que tem sido 
praticado pela empresa e, 
também, com as médias 
oferecidas no mercado. 
Com isso, estabelecer um 
valor coerente de acordo 
com a realidade da empresa 
e com as expectativas do 
candidato, possibilita a 
atração do mesmo para o 
seu projeto.

O conhecimento sobre 
as práticas do mercado 
é fundamental para que 
as empresas não fiquem 
defasadas em termos de 
remuneração e, para que 
não percam sua capacidade 
de retenção de talentos. 
Nessa missão, aquelas que 
apostarem no trabalho re-
moto como um dos possíveis 
modelos de contratação, 
certamente terão mais 
chances de colher bons fru-
tos tanto em atração, quanto 
para a satisfação interna e a 
prosperidade do seu de seu 
negócio.

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

(https://wide.works/).

Jordano Rischter (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira 28 de junho de 20222

A modalidade se conso-
lidou como a primeira 
opção de compra para 

muitas pessoas e, de acordo 
com o levantamento da con-
sultoria NielsenIQ/Ebit, os 
consumidores com mais de 
50 anos foram os que mais 
compraram online em 2021. 

Esse fenômeno nunca foi 
registrado desde quando 
a pesquisa começou a ser 
realizada, há 20 anos. Ralf 
Germer, CEO da PagBrasil, 
fintech especialista em pa-
gamentos digitais no país, 
explica que essa nova reali-
dade é reflexo das mudanças 
de consumo, aceleradas pela 
pandemia. Ele ressalta, que 
o e-commerce precisa estar 
preparado para atender o 
público 50+.

“O mercado precisa ofe-
recer a melhor experiência 
de compra para fidelizar 
esse cliente e, para isso, é 
fundamental oferecer um 
checkout transparente, 
que transmita segurança 
e que facilite a conclusão 
da compra com métodos 
variados e alternativos”, 
explica. Quem não investir 
em variedade de opções 
para fisgar esse consumidor 
pode ficar para trás. 

De acordo com dados do 
Bank of America, a renda 

Facilite a jornada no e-commerce 
para o consumidor 50+

O e-commerce brasileiro cresceu durante a pandemia e registrou um faturamento de R$ 182 bilhões - 
crescimento de 27% em relação ao ano anterior

permitem a confirma-
ção de pagamento mais 
rápida e, alguns, podem 
até mesmo serem pagos 
com o Pix.

	 •	Pix - Com mais de 126 
milhões de usuários 
cadastrados, de acordo 
com o Banco Central, 
o Pix é um dos meios 
de pagamento favoritos 
dos brasileiros. De acor-
do com estimativa da 
empresa estadunidense 
de tecnologia financeira 
FIS, a tendência é de 
que, até 2025, o número 
de usuários pode dobrar, 
devido a uma grande 
adesão ao método.

	 •	Link de pagamento - A 
modalidade vem adqui-
rindo espaço no merca-
do de pagamentos pela 
comodidade, rapidez 
e segurança. O clien-
te recebe uma página 
completa de pagamento 
por meio de apenas um 
link, via SMS, rede social 
ou e-mail. Um grande 
diferencial, é oferecer 
variedade de métodos 
no checkout, para que o 
cliente escolha a opção 
que melhor o atenda. 
- Fonte e outras infor-
mações: (https://www.
pagbrasil.com/pt-br/).

É fundamental oferecer um checkout transparente, 
que transmita segurança.

B
ro

th
er

s9
1_

C
A

N
VA

de um brasileiro acima de 50 
anos é superior à média das 
faixas etárias mais baixas, 
sendo responsável por mo-
vimentar em torno de R$ 1,6 
trilhão por ano no país. Ou 
seja, esse público tem maior 
poder de compra e pode ser 
decisório. Para Germer, a 
principal forma de facilitar 
a jornada de compra do pú-
blico 50+ é oferecer métodos 
e meios de pagamento que 
atendam às suas exigências, 
com destaque para:
	 •	Pagamento recorren-

te - Tendência no e-com-
merce, os clubes de assi-
natura ultrapassaram as 
barreiras do streaming 
e chegaram a diversos 

produtos no mercado. A 
modalidade permite aos 
consumidores o recebi-
mento de seus produtos 
e serviços favoritos no 
conforto de suas casas 
e de forma recorrente, 
sem a necessidade de 
passar pelo processo de 
checkout mais de uma 
vez. 

	 •	Boleto - O boleto ain-
da é um método mui-
to utilizado no país e 
atende principalmente 
aos consumidores mais 
tradicionais, por conta 
de uma sensação maior 
de segurança na tran-
sação. Existem boletos 
mais otimizados que 

Cristovão Wanderley (*)
 
Se você tiver mais de 40 anos, se 

lembrará do desenho animado “Os 
Jetsons”, que introduziu no imaginário 
da maioria das pessoas o que seria um 
futuro ideal. 

Cidades suspensas, carros voadores, 
trabalho automatizado, uma variedade 
de aparelhos eletrodomésticos e robôs 
como criados. Tudo para facilitar a 
vida, promovendo o desenvolvimento 
das cidades e das pessoas. Mas com 
todo o aparato tecnológico, a vida dos 
Jetsons não era um mar de rosas: as 
inovações falhavam, o trabalho era 
estressante, as relações eram con-
turbadas. 

Talvez já tenha sido um sinal profé-
tico para dizer que o segredo não está 
na tecnologia em si, mas no uso inte-

ligente que se faz dela. Hoje, a cidade 
inteligente da família dos Jetsons não 
é algo tão surreal, visto que algumas 
soluções apresentadas na década de 
60 já fazem parte do nosso dia a dia. 

Por outro lado, podemos perceber 
que as inquietudes e insatisfações do 
tempo desses personagens prevale-
cem até os dias de hoje, ainda que de 
outras formas. 

Mas que lição poderíamos extrair 
de um desenho animado? Mesmo com 
uma perspectiva tão visionária, por que 
os criadores da série mantiveram as 
questões humanas da ocasião? 

Não temos resposta certa para es-
tas perguntas, mas refletir sobre isso 
coloca luz no grande debate atual: a 
tecnologia precisa estar a serviço das 
pessoas, dos consumidores e da cida-
dania. À medida que as cidades se tor-

nam mais inteligentes, elas se tornam 
mais habitáveis e mais sustentáveis. E 
hoje estamos vendo apenas uma prévia 
do que a tecnologia é capaz de fazer 
positivamente com as empresas, com 
as pessoas e com o meio ambiente. 

Mas como isso pode ser feito? Com 
planejamento e análise de dados. 
Cidades inteligentes unem dados e 
tecnologia digital para trabalharem 
juntos em prol de um bem comum: 
melhor qualidade de vida para todos. 
Se empresas orientadas por dados 
podem crescer mais de 30% ao ano, 
segundo um relatório da Forrester, 
imagine o que não aconteceria se as 
cidades também se orientassem por 
dados para tomarem suas decisões? 

A pandemia e o isolamento social 
impulsionou o comportamento digital 
no ambiente urbano. Quando todo 

mundo entendeu que não seriam ape-
nas três meses de isolamento, houve 
uma grande corrida para acelerar a 
transformação digital, inundando o 
mercado de tecnologias, softwares e 
aplicativos que nos ajudassem a conti-
nuar resolvendo os problemas, mesmo 
os mais simples, de dentro de casa. 

O resto da história nós já sabemos: 
uma avalanche de dados e informa-
ções sendo criados, compartilhados e 
multiplicados de forma exponencial. 
E por serem mais abrangentes e em 
tempo real, eles dão o tom do que se-
ria este novo ambiente digital. Pensar 
numa cidade inteligente que ofereça 
uma melhor qualidade de vida nos faz 
ponderar sobre como a tecnologia e 
os dados poderão nos ajudar a tomar 
melhores decisões para prover um 
lugar verdadeiramente habitável. 

Nesse sentido, o planejamento inte-
ligente é uma agenda importantíssima 
para que a implantação de soluções 
seja mais ágil, eficaz e escalável. 
Entender o que é análise de dados e 
saber trabalhar com ela são ações que 
requerem parceiros estratégicos, con-
fiáveis, com grande expertise e muita 
habilidade para lidar com o volume de 
informações a se coletar, organizar e 
armazenar. 

O avanço da tecnologia é essencial 
para a captação e enriquecimentos 
dos dados, mas a visão, a boa gestão 
e a vontade de romper com as formas 
convencionais de fazer as coisas abrem 
portas para um novo futuro das cidades 
que chamamos de lar. 

(*) - É Sócio-diretor da Stratlab e Especialista em 
Tecnologia e Dados (https://stratlab.com.br/).

Cidades Inteligentes: a tecnologia a serviço da cidadania

Os golpes de engenharia social, 
nome dado à técnica utilizada 
por criminosos para induzir 
usuários a compartilhar dados 
confidenciais ou abrir links para 
sites infectados, têm se tornado 
cada vez mais frequentes e bem 
elaborados. Uma das fraudes 
que mais fez vítimas nos últimos 
dois anos é a do boleto falso. De 
acordo com dados da Febraban, 
entre 2020 e 2021 a prática 
cresceu 45% no país. Atentos 
às fraudes, especialistas do 
Banco Cetelem trazem 
informações de como 
evitar cair neste crime 
de estelionato.
	 •	 Como os golpes 

acontecem - Os 
boletos são uma das 
formas mais comuns 
de pagamento. Por 
isso, criminosos têm 
se utilizado de hacking 
e engenharia social para 
gerar um grande número 
de boletos com informações 
falsas para receberem pa-
gamentos indevidos. Desta 
forma, as vítimas acabam 
por transferir as quantias 
para contas de fraudadores 
ao invés de pagar a empresa 
correta. Os criminosos têm 
adicionado novas estra-
tégias e sofisticado cada 
vez mais a aplicação deste 

Boleto Falso: como não cair em um 
dos golpes mais recorrentes
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golpe, estabelecendo até 
operações como call centers 
falsos.

	 •	 Identifique boletos falsos 
- Os boletos falsos são muito 
parecidos com os verdadeiros 
e, justamente por isso, causam 

tanta confusão. Eles possuem 
a mesma aparência, logotipo 
da empresa e as informações 
pessoais dos clientes.

  Neste caso, é fundamental 
checar o nome do beneficiário, 
ou seja, a empresa que deverá 
receber a quantia, bem como 
o CNPJ. Os primeiros dígitos 
do código de barras precisam 
ser os mesmos do código do 
banco.

  O Banco Cetelem reforça a 
importância de que os clien-
tes desconfiem sempre de 
boletos com valores promo-
cionais ou super descontos. 
Esta é uma tática muito re-
corrente dos estelionatários, 
que podem apelar também 
para o senso de urgência 
e induzir os usuários a re-
alizarem os pagamentos 
rapidamente para não 
perderem o falso des-
conto. 
  Na dúvida, o 
banco orienta sem-
pre que os clientes 
entrem em contato 

com os canais oficiais de 
atendimento da instituição. 
Somente assim será possível 
ter certeza da procedência 
da cobrança.

	 •	 Caiu na fraude? Veja o 
que fazer - Caso já tenha 
sido vítima deste golpe, o 
ideal é fazer um boletim de 
ocorrência para que o caso 
possa ser investigado pela 
polícia e, logo em seguida, 
notificar o banco ou a empre-
sa que supostamente efetuou 
a cobrança. As instituições 
irão registrar o ocorrido e 
orientar como prosseguir 
em cada caso. - Fonte e mais 
informações: (www.cetelem.
com.br).



O invisible banking 
pode levar as fintechs 

a outro patamar

Não é de hoje que o 
varejo busca oferecer 
uma experiência 
diferenciada de 
consumo para 
fidelizar seus 
clientes

Nessa trajetória, tal-
vez o componente 
mais importante 

para as empresas seja a 
capacidade de processa-
mento e análise de da-
dos - uma tendência que 
começa a ganhar novas 
direções. Na esteira do 
embedded finance, em 
que consumidores têm à 
disposição recursos como 
conta digital, pagamentos, 
transferências, gestão das 
finanças e empréstimos em 
lojas, o invisible banking 
surgiu em anos recentes 
e possui cada vez mais 
atenção do mercado. 

A razão é que há um 
ganha-ganha para ambas 
partes. Para os lojistas, o 
benefício prático dos ser-
viços financeiros invisíveis 
é a redução da fricção com 
os clientes: a partir do ca-
dastro do cartão de crédito, 
é possível ‘automatizar’ 
uma compra observando 
o histórico de cada pessoa, 
reduzindo as perdas das 
vendas. Para o consumidor, 
é uma conveniência, uma 
maneira simples de man-
ter um item recorrente na 
prateleira.

Por conta da conexão 
inerente com o universo 
das finanças, o panorama 
atual traz uma chance 
única para as fintechs. O 
desenvolvimento e avanço 
de tecnologias como inteli-
gência artificial, reconheci-
mento facial e biométrico, 
interfaces de voz, internet 
das coisas (IoT) e de dispo-
sitivos ultraconectados no 
5G permitem que o varejo 
tenha um pé em banking 
com as startups de Banking 
as a Service (BaaS). 

O exemplo mais evidente 
para tornar os bancos invi-
síveis é o da Amazon. Com 
as unidades da Amazon Go, 
a maior varejista dos Esta-
dos Unidos colocou o ‘take 
away’ em outro patamar. 
É possível simplesmente 
pegar os produtos e, com 
um cartão cadastrado na 
loja e sensores de movi-
mento, levá-los para casa 
sem qualquer interação 
com atendentes. Defini-
tivamente, estamos no 
século XXI.

Entretanto, é necessário 
ressaltar que não se trata 
de algo novo, mas que vem 
se afunilando. As tags de 
pedágio da Sem Parar 
e  ConectCar são outros 

cases de sucesso que já 
utilizam a estratégia de 
invisible payments há al-
gum tempo. Em aplicativos 
de refeição, como IFood e 
Rappi, é possível agendar a 
entrega de uma refeição ou 
compra de supermercado.

Agora, essa dinâmica 
deve ser inserida dentro 
das residências com os 
assistentes virtuais. O 
conceito de tecnologias 
inteligentes foi ampliado 
dos celulares, tablets e 
televisores e abrange, 
também, itens como lâm-
padas, travas inteligentes 
nas portas e nas geladeiras. 
Assim, ao notar que deter-
minado alimento está perto 
do fim, o consumidor pode 
apenas solicitar a compra 
à assistente de voz. Ou, 
ainda, ser avisado pelas 
máquinas que é necessário 
programar as compras do 
próximo mês, uma vez que 
os estoques estão vazios. 

Percebe que as transa-
ções ficam em segundo 
plano, e a resolução dos 
problemas, ganham vigor? 
Como o Business to Busi-
ness (B2B), no Machine 
to Machine (M2M) as 
máquinas podem fazer as 
transações entre si, desde 
que haja uma autorização 
do usuário. Questões que 
no dia a dia eram alvos 
de preocupação são dele-
gadas para os algoritmos 
conectados. 

Com isso, nascem novas 
formas de serviços. As 
fintechs têm potencial 
para parcerias importantes 
com marcas como Bosch 
e Brastemp, viabilizando 
a aquisição de produtos e 
transferência monetária 
para aplicativos direto das 
smarts fridges. O Open 
Finance (antigo Open 
Banking), que pode funcio-
nar como ecossistema base 
dessa nova dinâmica, tem 
uma nova instituição regu-
lada, a Payment Initiation 
Service Service Provider, 
que não armazena recursos 
financeiros dos clientes, 
mas tem autorização para 
atuar em seu nome.

Assim, as fintechs des-
pontam em jornadas que 
antes não eram possíveis. 
Do agendamento para 
a compra de passagens 
aéreas ao abastecimento 
de combustível, passando 
pelo segmento B2B, com 
o auxílio a restaurantes, 
lojas e até mesmo na cons-
trução civil: tudo gera uma 
fidelização e pode ser ainda 
mais prático, desde que o 
atendimento ao cliente seja 
bem feito.

(*) - É Presidente da Associação 
Brasileira de Fintechs (ABFintechs).

Diego Perez (*)
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SIFRA S/A
CNPJ/MF sob nº 03.729.970/0001-10 - NIRE 35.300.196.392 

Edital de Convocação para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
a ser Realizada em 04 de Julho de 2022

A diretoria da Sifra S/A, sociedade anônima, com sede na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 
153, cj. 31, Vila Nova Conceição, CEP 04543-904, vem pela presente, convocar os acionistas da 
Companhia para reunirem-se em assembleia geral ordinária e extraordinária a ser realizada no dia 
04 de julho de 2022, às 10 horas, na sede da sociedade, para examinar, discutir e votar a respeito 
da seguinte ordem do dia:  Em assembleia geral ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente 
ao exercício social findo em 31.12.2021; 2. Destinação dos resultados; 3. Instalação do Conselho 
Fiscal.  Em assembleia geral extraordinária: 1. Aumento do capital social; 2. Reforma do Estatuto 
Social; 3. Outros assuntos de interesse da Companhia e seus acionistas.  São Paulo, 23 de junho 
de 2022. Luis Geraldo Schonenberg  - Diretor.                                                           (24, 25 e 28)

Associação dos Servidores Celetistas Estáveis
do Estado de São Paulo - ASCEESP

CNPJ 14.037.380/0001-43
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinaria

Associação dos Servidores Celetistas Estéveis do Estado de São Paulo - ASCEESP-
CNPJ 14.037.380/0001-43, com sede na cidade de São Paulo, á Rua Tacape nº 61,
Tatuapé, CEP 03319-020, representada pelo Presidente abaixo assinado, Convoca, pelo
presente edital, todos os associados para Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada pela plataforma Google Meet, sala de Videoconferência de reunião online,
Link https://meet.google.com/fii-ypjc-iyv, no dia 20 de julho de 2022, sendo que a
Assembleia Geral Ordinária iniciará ás 10:00h, em primeira convocação, com quórum
legal, ou, ás 10h30, em segunda convocação, com qualquer número de presentes,
com a seguinte ordem do dia: 1 - Para deliberar sobre o Relatório Anual da Diretoria,
Balanço, Prestação de Contas e Previsão Orçamentária para o exercício seguinte.

São Paulo, 27 de junho de 2022.
Lureano de Andrade Florido

Leonardo Trevisan (*)

O que não se comenta é 
que, no ano passado, 
25% da oferta de die-

sel já foi importada, porque 
a capacidade das nossas 
refinarias é de pouco mais 
de 70% do consumo. 

Como a economia avan-
çou um pouco no primeiro 
trimestre deste ano – e a 
capacidade das refinarias 
ficou na mesma – o diesel 
importado ultrapassou 30% 
do consumo. Os dados são da 
Superintendência de Defesa 
da Concorrência da ANP.

Esse combustível importa-
do tem muita relevância. Não 
só pelo volume. Mas, prin-
cipalmente, quando se leva 
em conta a Política de Preço 
de Paridade de Importação 
(PPI), de 2016, que define o 
preço dos derivados de pe-
tróleo com esse parâmetro: 
o mercado internacional. 

Motivo: se queremos que 
o investidor externo conti-
nue interessado em colocar 
dinheiro aqui para furar 

O preço do produto final tem que ser o mesmo dos outros cantos 
do mundo. Não tem milagre.

Todos os anos há uma série de desafios para diferentes 
indústrias ao redor do mundo. A da construção não é exceção.

Petróleo não é questão de 
vontade. É só realidade

A reclamação foi justa: 14,2% a mais no preço do diesel, o combustível que mais transporta a comida 
até o nosso prato.

A
g.

Pe
tr

ob
ra

s apareceram problemas de 
abastecimento de diesel 
em 19 das 24 províncias 
argentinas. Mesmo com o 
limite de 20 litros para cada 
caminhão, o preço disparou. 
E, até proibição de abastecer 
veículo com placa estrangei-
ra aconteceu. 

Há solução ainda pior. 
Dizer que não se vai mexer 
na política de preços da 
Petrobrás não basta, só por-
que se olha o que acontece 
no vizinho. A solução não 
é culpar a alta externa de 
preços ou tentar alterar a Lei 
das Estatais, a que impede 
indicações políticas para as 
diretorias dessas empresas. 

Neste caso, devemos cum-
prir as exigências e com-
petências para analisar e 
conduzir a área.  Nós todos 
já vimos situações como 
essas acontecer e, o final, 
definitivamente, não foi feliz. 

(*) - É professor de economia e 
relações internacionais na ESPM. 

Mestre em História Econômica, doutor 
em Ciência Política e pós-doutor em 

Economia do Trabalho.

poços novos e manter os 
equipamentos de prospecção 
e refino atualizados (são ca-
ríssimos), o preço do produto 
final tem que ser o mesmo 
dos outros cantos do mundo, 
senão ele fica nesses outros 
cantos. Não tem milagre.

A alternativa para fugir do 
preço internacional não é 
boa. Basta olhar o vizinho. 
Na Argentina o preço do 

diesel importado é 36% mais 
caro que o preço na bomba. 
O país vizinho importa o 
mesmo que nós, 30% do 
consumo, e a estatal deles, 
a Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, responsável por 
55% da distribuição, fica com 
boa parte do prejuízo. 

Nas últimas semanas as 
importadoras reduziram a 
participação no mercado e 

Não há dúvida de que nos últimos dois anos a pandemia 
foi um risco global desconhecido que nenhum setor poderia 
ter antecipado. Mas, em 2022, novos desafios precisam ser 
superados para não impedir a construção civil de avançar. 

Segundo Bruno Fabbriani, CEO da Incorporadora 
 BFabbriani, apesar do segmento se mostrar aquecido, juros 
altos, ano eleitoral, guerra e falta de insumo são algumas 
das principais preocupações dos empresários atualmente. 
De acordo com ele, os quatro principais desafios para o 
mercado da construção a serem superados em 2022 são:
 1) O custo crescente de matérias-primas e equi-

pamentos - O rápido aumento dos preços dos 
produtos de petróleo e gás provocado pelo ataque 
russo à Ucrânia continua ameaçando a recuperação 
global, afetando também os custos para a construção. 
Isso porque a demanda por materiais e suprimentos 
segue aquecida, mas a distribuição foi afetada, fator 
que impacta diretamente a disponibilidade e o preço 
das matérias-primas e dos equipamentos. 

 2) Juros altos e ano eleitoral - Alta dos juros que, 
em março, atingiu 11,75% ao ano e já aponta para 
12,75%, segundo indicações do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central, desestimulam 
os negócios. Além disso, investidores tendem a agir 
com mais cautela em ano eleitoral, reduzindo o ritmo 
das atividades econômicas de forma geral. 

 3) Contratar e reter pessoal qualificado - A indús-
tria da construção civil no Brasil criou aproximada-
mente 76 mil novos postos de trabalho somente no 
primeiro bimestre do ano. Embora as oportunidades 
de emprego no segmento estejam em ascensão, a 
baixa oferta de mão de obra pode estagnar o setor. 
A rotatividade de pessoal e a falta de qualificação 
continua sendo um dos desafios mais significativos 
para as construtoras.

 4) Manter-se atualizado com as novas tecnologias 
- O aproveitamento de novas tecnologias permite que 

Quatro desafios da indústria da 
construção a serem superados

as incorporadoras melhorem os processos operacio-
nais otimizando tempo e recursos, resultando em 
maior desempenho do projeto de construção com 
visibilidade quase em tempo real do andamento. 
Mas isso envolve custos que nem todas conseguem 
arcar.

Para o CEO da Incorporadora BFabbriani, todos os 
anos há uma série de desafios para diferentes indústrias 
ao redor do mundo. A da construção não é exceção. Mas, 
apesar das dificuldades, há também muitas oportunidades. 

“Sabemos que ainda há questões que, por muitas 
vezes, impactam fortemente o segmento. Mas vemos 
também um movimento crescente de otimismo entre 
os empresários, que estão revisando seus negócios e 
implementando novas estratégias com objetivo de be-
neficiar a todos os envolvidos e manter o setor aquecido 
mesmo diante das dificuldades”, explica. Fonte: (https://
bfabbriani.com.br/).
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De acordo com estudo da BigDataCorp, 
em 2021, o Brasil chegou ao total de 1,6 
milhão de lojas online. 

O número é 22,05% maior do que o 
do ano anterior, e soma-se ao cresci-
mento de 40% que já havia acontecido 
de 2019 para 2020. Nos últimos cinco 
anos, a alta foi de 191,6%. Neste cená-
rio tão competitivo, proporcionar uma 
experiência excepcional deixou de ser 
uma estratégia inovadora e passou a ser 
obrigação para quem quer se destacar 
no mercado.

Muito mais do que realizar uma entre-
ga rápida, customer experience envolve 
todas as etapas da jornada do consumi-
dor, e diz respeito às impressões que ele 
tem desde o momento em que conhece 
a marca, quando navega pelo site, ao 
finalizar sua compra e até nos momentos 
posteriores à compra, caso precise de 
um atendimento ou suporte. O usuário 
quer uma experiência fluida, com steps 
orientados e objetivos. 

O site deve ter navegação intuitiva, as 
informações sobre os produtos têm de 
estar claras, completas e acessíveis, os 
meios de pagamento devem ser variados, 
assim como a oferta de incentivos, como 
cashback. Na hora da entrega, bons cus-
tos de frete, agilidade e previsibilidade 

importam. A omnicanalidade não pode 
ser esquecida. 

Deve-se estar atento aos múltiplos pon-
tos de contato, integrar canais de venda, de 
comunicação, de abastecimento, de modo 
que estejam disponíveis serviços como 
pick-up-store, ship-from-store, prateleira 
infinita, troca em diferentes canais. Hoje 
é importante um SAC sofisticado, pronto 
para solucionar as dores do cliente, com 
atendimento humanizado. Proatividade 
também vale ouro, se adiante para resolver 
eventuais problemas, construa um rela-
cionamento com seu consumidor.

Qual o caminho para um CX excepcio-
nal? - A construção dessa experiência 
excepcional envolve a utilização de um 
ecossistema, um conjunto de soluções 
que abrange plataforma e tecnologia de 
gestão, inteligência de dados, logística, 
meios de pagamento e marketing digital, 
fornecendo suporte para todas as etapas 
da jornada do consumidor. 

Uma determinada marca pode optar 
por construir todos esses serviços por 
conta própria, mas a contratação de um 
ecossistema já consolidado traz diversos 
ganhos e é uma tendência que vem sendo 
abordada nos maiores congressos e feiras 
do setor mundo afora. 

A princípio, a grande vantagem parece 

ser a redução de custo. De fato, o grande 
número de operações que o ecossistema 
atende pulveriza os custos e possibilita 
melhores condições de negociação com 
fornecedores. E eles não são poucos: pla-
taformas, transportadoras, ferramentas de 
e-mail marketing, e a lista segue.

Porém um dos maiores benefícios que 
podemos citar é a escalabilidade, pois 
inserido em um ecossistema, você terá um 
negócio com estruturas física e tecnológi-
ca integradas, preparado para crescer e 
evoluir. Além disso, sua empresa contará 
com pessoas e processos especializados 
em constante aprimoramento. Outro pon-
to importantíssimo é a permanente evo-
lução tecnológica, desenvolvida a partir 
do contato diário com diversos negócios, 
cada um com suas dores e especificidades. 

É importante lembrar que os ecossis-
temas são flexíveis e modulares. Se sua 
empresa já executa com qualidade algum 
dos pilares dessa complexa jornada, você 
pode contratar apenas as partes que fazem 
sentido para o seu negócio. O importante 
é estar atento a todos esses pontos para 
entregar uma experiência sem atrito e a 
conveniência que seu público procura a 
cada passo do caminho.

(*) - É diretor de CX & Cofundador da Infracommerce.

Ecossistemas: aliados para construção de um CX excepcional
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Embora o crédito ocupe o primeiro lugar absoluto no ranking de meios de pagamento aceitos pelo e-commerce brasileiro, 
a modalidade tem passado por mudanças importantes em seus formatos e ofertas. 

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 28 de junho de 20224
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comodidade dessa oferta - contudo, com custos eleva-
dos para o lojista. Nos últimos tempos, o parcelamento 
em 12 vezes no cartão deixou de ser preponderante 
nas ofertas das grandes lojas. 

Tem se tornado comum o parcelamento em um nú-
mero de vezes bem menor, geralmente 3 ou 4, ou com 
juros para períodos maiores. Um dos aspectos que têm 
ajudado nessas modificações, é uma lei de 2017 que 
passou a permitir preços diferentes para cada forma 
de pagamento. 

Isso tornou possível para os comerciantes a oferta 
de descontos para pagamentos à vista, por exemplo. 
Antes, o valor parcelado pelos crediários era o mesmo 

Essa análise foi feita pelo Estudo de Pagamentos 
Gmattos, levantamento bimensal realizado des-
de janeiro de 2021 pela Gmattos, consultoria 

que há 20 anos identifica tendências na agenda dos 
pagamentos online no país. 

 
Em todas as edições do Estudo, inclusive na mais 

recente (maio, o cartão de crédito apresentou o mes-
mo percentual de aceitação entre os lojistas online do 
Brasil: 98,3%. Porém, tanto alterações na legislação 
quanto o advento de novas alternativas de parcelamento 
de compras têm transformado o perfil da adoção do 
cartão no comércio eletrônico. 

 
Uma das propensões identificadas é a da cobrança de 

juros no crédito a partir de um número mais elevado 
de parcelas. O estudo mostra que somente 17,2% das 
lojas oferecem o parcelado em 12 vezes sem juros. “Há 
cinco anos, ele era disponibilizado por cerca de 85% 
das lojas”, estima Gastão Mattos, cofundador e CEO 
da Gmattos. Uma das práticas em alta entre os lojistas 
é a das ofertas de desconto no cartão de crédito para 
pagamento em uma parcela. 

O estudo mapeou abatimentos de 5% até 9%. Lojas 
com parcelamento sem juros de 2 até 6 vezes repre-
sentam 34,5% da base do levantamento. As que acei-
tam cartão de crédito em uma parcela, sem a opção 
do parcelamento sem juros, somam 13,8%, enquanto 
19% limitam o parcelamento a 10 vezes sem juros. 
“São evidências da mudança do chamado parcelado 
sem juros do cartão de crédito”, avalia Gastão. 

Na média, 65% das compras com crédito são parce-
ladas pelo consumidor, o que revela a percepção de 

que era cobrado no pagamento à vista, mas este em 
geral embutia os juros para compensar nesta forma 
de quitação os custos do lojista com os parcelamen-
tos. Com a lei, a incidência de juros passou a ser mais 
transparente para o consumidor. 

 
As transformações na aceitação do crédito ocorrem 

também na esteira do surgimento de novas alternativas 
de parcelamento, caso do Buy Now, Pay Later (BNPL), 
formato que equivale a um crediário digital e pelo qual o 
cliente quita a dívida ao longo do tempo, seja via boleto 
ou PIX. O lojista recebe à vista, mediante a cobrança 
de uma taxa de desconto, em uma operação realizada 
fora do tradicional fluxo adquirente-bandeira-emissor. 

Oferecido tanto por grandes bancos como por fin-
techs e até diretamente pelas próprias lojas, o BNPL 
estabelece vantagens tanto para vendedores quanto 
para compradores. O custo para os lojistas parece ser 
interessante comparado às formas tradicionais, e, para 
os consumidores, a oferta de parcelamento sem juros 
para poucas parcelas é motivador. 

O BNPL tem conquistado espaço no país ao atender 
a uma demanda reprimida: a dos consumidores que 
querem parcelar compras, mas não possuem cartão 
de crédito ou não têm limite suficiente no cartão para 
usarem desse recurso como gostariam. 

 
A modalidade precisa ainda vencer alguns desafios 

para se consolidar. Entre eles, o aprimoramento da 
integração no checkout das lojas e a necessidade de 
gerir todo o ciclo de crédito envolvendo onboarding 
de novos consumidores, com aprovação de crédito, 
cobrança, gestão de risco e eventuais perdas. É preciso 
desenvolver a capacidade de operar o serviço, que 
tem de ser preciso e de respostas imediatas, como na 
aprovação de crédito instantâneo. 

Um consumidor interessado no crédito não vai 
esperar dias, horas ou mesmo minutos para que sua 
proposta seja aprovada para uma compra online. As 
novas plataformas precisam de know-how e tecnolo-
gia para endereçar o tema no nível de serviço que o 
mercado exige. 

Fazer isso não sendo um banco, que historicamente 
tem o conhecimento creditício no Brasil, é um desafio, 
mas, por outro lado, a construção do processo nasce 
sem amarras em sistemas legados e por isso pode ser 
mais flexível. A Gmattos estima que, somente consi-
derando as transações negadas por falta de limite no 
cartão de crédito, o potencial desse mercado pode 
alcançar mais de R$ 80 bilhões por ano. 

É preciso ressaltar, contudo, que as duas modalida-
des não concorrem diretamente, uma vez que o BNPL 
atende uma parcela da população que nem sempre tem 
acesso ao parcelamento no cartão. - Fonte e outras 
informações: (https://gmattos.com.br/).
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Tamoios, uma rodovia 
da ‘economia circular’

Maior obra de 
engenharia rodoviária 
do país, a duplicação 
da estrada dos Tamoios 
tem aspectos inovadores 
que merecem ser 
destacados

Nela, utilizou-se uma 
infraestrutura inte-
ligente e conectada, 

com diversidade modal, 
compartilhada e susten-
tável, e impulsionada por 
modelos disruptivos. Tra-
ta-se, ao mesmo tempo, de 
uma obra e rodovia carbono 
zero e igualmente de uma 
estrada inteligente. E vale 
frisar que ela só pôde ser 
viabilizada graças ao mais 
bem sucedido programa 
de concessões rodoviárias 
do Brasil.

Com investimentos de 
R$ 3 bilhões e geração de 3 
mil empregos, a obra possui 
diversos destaques de enge-
nharia, como os três túneis, 
um deles com extensão de 
5.555 metros, o maior país. 
Resultado: a rodovia já 
está sendo utilizada pelos 
paulistas e por todos que 
fazem o trajeto São José dos 
Campos-litoral norte, com 
consideráveis elogios aos 
21,5 kms de trecho novo.

As obras tiveram como 
prioridade a preservação 
ambiental. Por isto, a con-
cessionária responsável, a 
Tamoios, utilizou o inédito 
sistema austríaco do Cable 
Crane. Trata-se de uma es-
pécie de teleférico movido 
por motores cujo guincho 
içava as cargas por cabo de 
aço por um trecho de 394 
metros entre duas torres. 
A operação disruptiva aca-
bou por preservar uma área 
equivalente a 40 campos de 
futebol de Mata Atlântica. 

As características de eco-
nomia sustentável não para-
ram por aí. A concessionária 
fez uma parceria com o Cras 
(Centro de Reabilitação de 
Animais Silvestres), da Uni-
vap, que já realizou o resgate 
de mais de 7.000 animais 
através das 14 passagens de 
fauna disponíveis na rodovia 
– sendo 12 subterrâneas e 2 
aéreas. Além disso, o Proje-
to Tamoios está plantando 
450 mil árvores na região 

das quais mais de 424 mil 
já estão finalizadas.

A rodovia dos Tamoios é 
também uma estrada inte-
ligente, com uma moderna 
estrutura de operações, 
com equipamentos e re-
cursos de alta tecnologia 
focados no conforto do 
usuário e ainda mais segu-
rança viária para a região. A 
concessionária formou uma 
Brigada de Incêndios para 
atendimento de emergên-
cias nos novos túneis, com 
sistema de alto-falantes, 
saídas diferenciadas e dois 
postos da PM.

Graças a este conjunto de 
ações em prol da segurança 
viária, o percurso entre São 
José dos Campos e litoral 
norte está sendo reduzido 
pela metade. Antes, como 
a velocidade permitida era 
de 40 km/h em pista simples, 
na melhor das hipóteses, 
fazia-se o trajeto em 32 min. 
Agora, o percurso será feito 
em 16min, contando com 
a velocidade de 80 km/h e 
pista duplicada. 

Não à toa, o jornal Folha 
de S.Paulo fez elogios às 
estruturas da Tamoios, des-
crevendo-a como um “cená-
rio de filme”: o percurso de 
“800 metros entre o litoral 
paulista e o planalto será 
uma espécie de ‘jornada 
ao centro da terra’ [já que] 
a maior parte do percurso 
é subterrânea”, descreveu 
o jornal.

Não devemos esquecer 
também que a rodovia dos 
Tamoios irá formar ainda 
um novo corredor logístico 
no Vale do Paraíba, com 
otimização do uso do Porto 
de São Sebastião. Isso irá 
ocorrer quando a concessio-
nária concluir outra obra, a 
de Contornos. 

Com toda esta estrutura, 
pode-se dizer que a obra 
de duplicação da Tamoios 
seguiu alguns dos princí-
pios básicos da economia 
circular, conceito inovador 
que consiste na utilização 
racional de recursos, com-
partilhamento, reutilização 
e restauração, e com ênfase 
na limitação dos volumes de 
resíduos urbanos.

(*) - É engenheiro e secretário 
estadual de Logística e Transportes 

de SP.

João Octaviano Machado Neto (*)

nuvem, possibilitando um ambiente de aprendizagem online, colaborativo 
e que pode ser realizado em qualquer lugar e em diferentes dispositivos. 

D - Top Of Mind 
A Sherwin-Williams, líder global na fabricação, distribuição e comer-
cialização de tintas e vernizes, presente no Brasil há mais de 75 anos, 
conquistou o prêmio Top Of Mind Revenda Construção. A marca garantiu 
o primeiro lugar nas categorias Tinta Para Piso e Tinta Spray – Colorgin e 
terceiro lugar na categoria Tinta Para Parede Interna e, recebeu o Troféu 
Ruy Ohtake, especialmente criado pelo famoso arquiteto brasileiro para 
a premiação. O Top Of Mind é o mais importante prêmio de lembrança 
de marca do mercado da construção. A votação é realizada por meio de 
entrevistas telefônicas com revendedores de materiais de construção 
de todo o Brasil, que indicam a primeira marca que lhes vem à mente, 
de oito segmentos, divididos em 78 categorias.

E - Economia Circular
Fornecer informação relevante e gratuita e incentivar a adoção de novos 
hábitos no sentido de reduzir a produção de lixo é o objetivo do curso 
“Introdução à Economia Circular”, da Circular Academy. O curso é intro-
dutório e explica o que é economia circular e como ela pode ser aplicada 
no dia a dia. Plástico, alimentação, transporte e novas formas de pensar e 
fazer são alguns dos assuntos abordados nas aulas. A plataforma, lançada 
pela iniciativa Movimento Circular com concepção da Atina Educação, é 
destinada a professores, estudantes e todos aqueles que querem aprender 
sobre economia circular e como criar um mundo com menos lixo. Inscrições 
e mais informações: (https://academy.movimentocircular.io). 

F - Corretagem nos Investimentos
Cedro Technologies, em parceria com o Fast Trade e a corretora Vitreo, 
realiza, amanhã (29), às 19h, a segunda edição do Invest Day. O evento, 
que é online e gratuito, terá como tema a evolução da corretagem e sua 
influência nos investimentos. Interessados precisam se inscrever no 
link abaixo. Entre os tópicos abordados:  “Corretagem: de indesejável 
à aliada dos investidores”, “Utilizando a corretagem para lucrar ainda 
mais”, “A escolha da corretora faz diferença na hora de investir” e “Como 
a corretora pode ajudar a gerenciar riscos nos investimentos”. Inscrições: 
(https://lp.cedrotech.com/invest-day-2). 

A - Black Fralda 
A 13ª edição da Black Fralda, principal campanha de vendas de fraldas e 
produtos infantis do Brasil, acontecerá entre os dias 11 e 17 de julho. Marcas 
como, BabySec, Bigfral, Droga Raia, Drogasil, Huggies, MAM Baby, Panvel, 
Pom Pom e Turma da Mônica Baby, estarão com descontos de até 60% em 
produtos infantis. Além disso, as lojas oferecem cupons de desconto, que 
podem vir a ser cumulativos com outras ofertas do site, frete grátis, brindes, 
entre outras promoções. E como todas as edições, parte das vendas é revertida 
para uma instituição de caridade. A 13ª edição da Black Fralda vai beneficiar 
as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), a qual oferece atendimento gratuito na 
saúde, educação e assistência social para crianças e adolescentes. Para con-
ferir todas as marcas participantes, basta acessar: (www.blackfralda.com.br).

B - Check-in em Casa 
A Emirates incrementou a experiência dos clientes da Primeira Classe 
com o novo serviço Home Check-in, que oferece a opção de fazer o 
check-in em casa de maneira confortável e conveniente. É fornecido 
gratuitamente aos clientes da Primeira Classe da Emirates em Dubai 
e Sharjah. Um agente de check-in da Emirates vai à casa ou ao hotel 
onde está o cliente em horário pré-agendado para realizar todas as 
formalidades de check-in, incluindo a verificação de documentos, o 
despacho de bagagem e a emissão do cartão de embarque. Os agentes 
de check-in levarão a bagagem para o aeroporto, enquanto os clientes 
podem usar o serviço de motorista gratuito pré-reservado da Emirates. 
O serviço Home Check-in gratuito deve ser reservado pelo menos 24 
horas antes da hora de partida do voo e será fornecido seis horas antes 
do voo (www.emirates.com.br).

C - Transformação no Ensino 
A Microsoft e o MEC firmaram um acordo de cooperação para oferecer 
o Office 365 Educacional - versão A1 - que inclui o Teams, para todas 
as secretarias municipais, estaduais, institutos e universidades federais. 
O objetivo é garantir que todos os alunos e professores do setor públi-
co do país, estimados em mais de 38 milhões de brasileiros, tenham 
acesso à plataforma gratuitamente, oferecendo diversos recursos para 
o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologia, incluindo 
a possibilidade de ensino híbrido, reflexo do novo cenário educacional 
após a pandemia. O Office 365 Educacional A1 é gratuito e funciona na 

G - Prêmio para Startups 
A KPMG anuncia o lançamento da premiação internacional “Global Tech 
Innovator 2022”, cujo propósito é o de reconhecer startups inovadoras 
de rápido crescimento, bem como apoiar as empresas com potencial de 
progredirem nos negócios e ajudar a assumir a liderança do mercado no 
futuro. Competem empreendedores que tiverem uma empresa registrada 
no Brasil; estejam em operação há cinco (5) anos ou menos (na forma 
atual); gerar receita entre US$ 1 milhão e US$ 15 milhões; ou ter levantado 
pelo menos US$ 500 mil em capital. Devem ter tecnologias inovadoras e 
comprovadas, modelos de negócios robustos, capacidade de demonstrar 
tração nas suas atividades e potencial de expansão. Inscrições: (https://
home.kpmg/br/pt/home/insights/2022/05/technology-innovator.html).

H - Fotografias da Natureza
O concurso de fotografia da natureza Nature Photographer of the Year, 
promovido pelo Nature Talks Festival da Holanda, recebe até o dia 10 
de julho inscrições para sua edição 2022. Podem participar fotógrafos 
profissionais e amadores. Crianças e jovens de 10 a 17 anos não pagam 
a taxa para submeter trabalhos. São 14 categorias, e o prêmio para o 
escolhido como Fotógrafo de Natureza do ano é de 3 mil euros (R$ 16,5 
mil). Nas demais categorias os vencedores recebem  500 euros (R$ 2,7 
mil). Os jurados vão escolher as melhores fotos que celebrem a beleza do 
mundo natural e os riscos enfrentados pelo meio ambiente. Saiba mais em: 
(https://naturephotographeroftheyear.com/enter-contest/npoty-2022/).

I - Roteiros pela Europa
Setembro é um dos melhores meses para conhecer a Europa. Além de 
marcar o fim da temporada de verão, o período tem temperaturas amenas 
e agradáveis, perfeitas para caminhar pelas ruas e explorar destinos a pé. 
Quem quer conhecer o Velho Continente, mas está sem companhia para 
viajar, pode aproveitar os roteiros que a agência Single Trips preparou. 
A agência é especializada em roteiros para viajantes independentes, que 
cria e oferece programações turísticas em grupo para quem está sozinho, 
mas gostaria de viajar com companhia e fazer novas amizades. Ao longo 
de mais de sete anos de história, a empresa já conectou mais de oito mil 
pessoas que realizaram seus sonhos. Saiba mais: (www.singletrips.com.br).

J - Moedas Digitais  
A Raccoon.Monks, uma das maiores agências full digital da América Latina 
e parceira de grandes players, promove uma roda de conversa para debater 
as moedas digitais. Batizado de ‘Criptomoedas: Contornando os obstáculos 
no digital’, acontece amanhã (29), a partir das 16h30, e será mediada por 
Ricardo Meneghini, Head of Aquisition da Raccoon.Monks. Conteúdos 
inéditos sobre o mercado de criptomoedas, bem como debates em torno 
das mídias pagas e as dificuldades que o segmento encontra ao trabalhar 
nessa frente. O evento é gratuito e aberto a todos, para participar basta se 
inscrever no link: (https://event.webinarjam.com/register/320/lxl70upz).
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O Ministério da Edu-
cação informou que a 
segunda edição de 2022 
do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) ofere-
cerá 65.932 vagas para 
ingresso em 73 institui-
ções públicas de ensino 
superior. São mais de 2 
mil cursos de graduação. 
As inscrições começam 
hoje (28) e podem ser 
realizadas até o dia 1º de 
julho.

Os 10 cursos com as 
maiores ofertas de vagas 
são, nesta ordem: pe-
dagogia, administração, 
matemática, ciências bio-
lógicas, química, direito, 
física, medicina, enge-
nharia civil e engenharia 
elétrica. O total de cursos 
de graduação com oferta 
de vagas é de 2.043. Só 
para medicina são ofer-
tadas 1.583 vagas.

No portal (https://aces-
sounico.mec.gov.br/) é 
possível consultar as 
vagas ofertadas por mo-
dalidade de concorrên-
cia, cursos e turnos, 

Dessa forma, a emis-
são líquida, ou seja, 
o saldo entre papéis 

emitidos menos os títulos 
resgatados, foi de R$ 1,76 
bilhão. Aplicações de até R$ 
1 mil representaram 59,99% 
de todas as operações de 
investimento mensais, mas 
o valor médio por operação 
foi de R$ 6.510,26.

O grupo mais demandado 
pelos investidores foi o inde-
xado à Selic (Tesouro Selic), 
cuja participação nas vendas 
atingiu 56,5%. Os títulos in-
dexados à inflação (Tesouro 
IPCA+ e Tesouro IPCA+ com 
Juros Semestrais) corres-
ponderam a 32,7% do total 
e os prefixados, a 10,9%.

Entre os títulos resgata-
dos, o equivalente a pouco 
mais de R$ 2,05 bilhões foi 
readquirido pelo Tesouro 

Aplicações de até R$ 1 mil representaram 59,99% de todas as 
operações de investimento mensais.

Governo de São 
Paulo reduz 
imposto sobre a 
gasolina

O governo de São Paulo 
anunciou ontem (27) a re-
dução da alíquota do ICMS 
sobre combustíveis. O valor 
da tributação passou de 25% 
para 18%. A estimativa é que 
a medida provoque queda de 
R$ 4,4 bilhões na arrecada-
ção. Segundo o governador 
Rodrigo Garcia, a diminuição 
do imposto pode provocar 
redução de R$ 0,48 no preço 
da gasolina ao consumidor. 
De acordo com ele, o preço 
médio no estado, atualmente, 
é de R$ 6,97 e poderá ficar em 
R$ 6,50, se houver o repasse 
integral da renúncia fiscal aos 
valores cobrados nas bombas.

O Procon de São Paulo de-
verá divulgar a composição do 
preço dos combustíveis no es-
tado para incentivar os postos 
e distribuidoras a repassar o 
corte do imposto para os pre-
ços cobrados do consumidor 
final. A redução das receitas 
provocará, segundo o gover-
nador, uma diminuição dos 
gastos em saúde, educação e 
tecnologia no estado. “Quando 
você reduz o ICMS, que esta-
mos estimando em mais de 
R$ 4 bilhões só em relação à 
gasolina, você tira R$ 1,2 bilhão 
da educação, R$ 600 milhões 
da saúde, e assim sucessiva-
mente”, destacou (ABr).

Tesouro Direto: investimentos 
superaram resgates

Em maio, as vendas de títulos públicos federais por meio do Tesouro Direto atingiram R$ 3,9 bilhões. 
No mesmo mês, foram resgatados R$ 2,14 bilhões

total. As aplicações em títu-
los com vencimento acima 
de dez anos representaram 
17,94%, enquanto os títulos 
com vencimento de cinco a 
dez anos corresponderam a 
2,06% do total.

De acordo com o balanço 
que o Tesouro Nacional di-
vulgou ontem (27), em maio 
foram realizadas 600,12 mil 
operações de investimento 
em títulos do Tesouro Direto. 
Além disso, o total de inves-
tidores com algum saldo em 
aplicações no programa de 
vendas de títulos públicos 
federais atingiu a marca de 
1,974 milhão de pessoas, 
enquanto o total de cadastros 
cresceu com a entrada de mais 
561,06 mil pessoas, atingindo 
18,953 milhões de nvestidores 
- número 72,39% superior ao 
de maio de 2021 (ABr).

Nacional, pelos preços de 
mercado na data da transa-
ção, e o correspondente a 
cerca de R$ 92,4 milhões foi 
relativo à data de vencimen-
to – pelos quais o investidor 
recebe o valor integral da 

rentabilidade definida no 
momento da compra.

Quanto ao prazo, a maior 
parcela de vendas se con-
centrou nos títulos com 
vencimento entre 1 e 5 anos, 
que alcançaram 79,99% do 
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Sisu deste ano oferece 
mais de 65,9 mil vagas

instituições e localização 
dos cursos. Os estados 
que mais oferecem vagas 
são o Rio de Janeiro, com 
13.249; Minas Gerais, com 
8.655; Paraná, com 6.692; 
e Bahia, com 5.968.

Entre as instituições com 
mais vagas ofertadas estão 
Universidade Tecnológi-
ca Federal do Paraná, a 
Universidade Federal Flu-
minense, a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 
a Universidade Federal do 
Maranhão e a Universidade 
Estadual da Paraíba.

O Sisu é o processo 
seletivo pelo qual es-
tudantes concorrem a 
vagas de instituições 
públicas de ensino su-
perior a partir da nota 
no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 
Para participar desta 
edição do Sisu, o estu-
dante precisa ter feito 
o Enem de 2021, obtido 
nota superior a zero na 
prova de redação, e não 
ter participado do Enem 
na condição de treineiro 
(ABr).

Inscrições começam hoje (28) e vão até sextafeira (1º).
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A nova  
modelagem  
social

A sociologia política 
tem sido a fonte para 
análise dos fenômenos 
contemporâneos. Em 
seus imbricados fios, 
veem-se os impulsos 
da globalização, a 
ruptura com a velha 
ordem mundial. 

Um pouco de história. 
Entre 1945 e 1989, 
logo após a II Guerra 

e até a queda do Muro de 
Berlim, vivíamos dentro de 
uma moldura desgastada. 
Quase desabando da pare-
de. O ciclo de degradação 
teve como ingredientes 
fenômenos que balançaram 
a vida econômica das Na-
ções, entre eles, as crises 
do petróleo, que puxaram 
para baixo o crescimento, e 
a migração de polos indus-
triais para centros de custos 
menores e menos sujeitos às 
crises políticas.

Com a debacle do sistema 
socialista, o neoliberalismo 
econômico deu um salto 
e os EUA passaram a ser 
o centro de irradiação de 
ideários. A globalização 
mostrou suas facetas, ho-
mogeneizando e integran-
do processos, quebrando 
fronteiras internacionais, 
impondo uma nova ordem. 
Que atingiu em cheio modos 
de pensar e agir, comporta-
mentos sociais e políticos, 
movimentos das margens 
da sociedade.

Os blocos econômicos 
formados, empuxados pe-
los avanços das teleco-
municações e sistemas de 
transportes, ditaram suas 
conveniências, como a 
presença mínima do Estado 
na economia, a redução de 
gastos públicos, a tessitura 
do bem-estar social.

Nessa onda, emergiram 
fenômenos centrípetos, ou 
seja, das margens para o 
centro, de lá para cá, sob 
a alavanca de movimentos 
transformadores.

Exemplo é a Primavera 
Árabe, uma árvore que 
multiplicou sementes no 
planeta, proporcionando 
nova concepção na ordem 
da política e dos costumes. 
Protestos e urros de revolta 
passaram a ser ouvidos ali e 
aqui, disseminando a ideia 
de que a sociedade queria 
ascender na escada da 
razão, sem perder a emo-
ção. A maré de protestos 
produziu uma revolução no 
Oriente Médio e no conti-
nente africano, puxando as 
populações para as ruas e 
derrubando ditadores.

O alvo, expresso no dis-
curso de rebeldia, foi sem-
pre a melhoria das condi-
ções de vida. Nesse ponto, 
adiciono ao pano de fundo 
outros acontecimentos, 
alguns bem descritos por 
Roger Gérard Schwartzen-
berg em seu livro “Sociolo-
gia Política”: o declínio das 
ideologias, o arrefecimento 
partidário, o arrefecimento 
das bases, o declínio dos 
Parlamentos.  Em paralelo, 
novos polos de influência – 

sindicatos, associações, fe-
derações, grupos, núcleos, 
setores e áreas – entraram 
na arena de luta pelo poder.

Os eleitores, desconfiados 
da velha política, procura-
ram novos barcos e remos 
para navegar na desafiante 
travessia. Buscaram suas 
entidades de referência – as 
organizações acima citadas. 
É este o novo horizonte, 
onde se abre o Tempo 
das Paixões Tristes, livro 
de François Dubet, um 
dos maiores sociólogos da 
França.

Foco a lupa para o Brasil. 
Tristes trópicos, tristes 
paixões. Gritos indignados, 
berros e palavras de baixo 
calão, angústias, queima 
da floresta, desmatamento, 
grileiros, posseiros, depre-
dadores do meio ambiente, 
máfias, comerciantes de 
drogas, mendigos e pessoas 
sem teto, fome, 33 milhões 
padecendo de fome.

Uma Guernica, como se 
referiu o sociólogo Antô-
nio Lavareda, um expert 
em pesquisas, a um dos 
meus textos na Folha de 
São Paulo. Essa devastada 
paisagem, que retrata o 
país, encaixa-se no ciclo 
das paixões tristes, descri-
tas por Dubet, e que tem 
como mecanismo gerador 
a agregação das pequenas 
desigualdades.

A nova leitura social não 
mais leva em conta as de-
sigualdades coletivas, cujo 
modelo se ancora(va) na 
divisão da pirâmide social 
em classes – topo rico, 
classes médias e base pobre 
-, mas passa a considerar 
desigualdades múltiplas e 
singulares. Dentro de uma 
mesma classe, são diferen-
tes as demandas, atitudes 
e comportamentos dos 
componentes.

Referência significativa 
é a que se observa, por 
exemplo, nos eleitores de 
Lula e Bolsonaro, onde 
participantes das alas con-
trárias diferem em suas 
ações do cotidiano e em sua 
expressão zangada e cheia 
de virulência. Significa que 
a sociedade, por meio de 
seus núcleos, opina e clama 
por demandas. Movimentos 
setoriais enchem as ruas, 
amparados em discursos fo-
cados em demandas de gê-
nero, raças, opções sexuais, 
etnias, salários, liberdade de 
expressão.

Os populistas se apro-
veitam dos estoques de 
ódio para enfeitar a glori-
ficação. Vestem o manto 
do pai, do irmão protetor, 
do amigo, do Salvador da 
Pátria. Em suma, tentam 
substituir a falta de carisma 
por populismo. E assim, a 
personalização do poder 
abre os espaços do fulanis-
mo/beltranismo na esfera 
político-partidária.

Os desiguais de uma mes-
ma classe social decidirão 
o pleito.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Hackers norte-coreanos e o crime 
organizado operam em conjunto

Na Coréia do Norte, um dos países mais atrasados do mundo, onde vigora uma ditadura feroz, a grande 
maioria dos cidadãos não tem acesso à internet.

Vivaldo José Breternitz (*)

No entanto, o país se tornou uma 
superpotência em termos de 
capacidade de hackeamento, 

em função do exército de hackers 
vinculados ao governo, que operam 
em associação com o crime organizado. 

É público e notório que governos 
empregam hackers, quase sempre bus-
cando obter informações de interesse 
em termos geopolíticos ou militares, e 
às vezes para atacar inimigos, como vem 
ocorrendo agora na guerra que opõe a 
Ucrânia a outra ditadura, a russa.

No entanto, os hackers norte-corea-
nos fazem algo mais do que seus colegas 
ligados a outros governos: eles buscam 
dinheiro – isso acontece porque a 
Coreia do Norte está isolada economi-
camente do resto do mundo, sujeita a 
sanções financeiras internacionais e 
precisa recorrer a meios alternativos 
para obter dinheiro no exterior.

Esses hackers formam o que vem 
sendo chamado Grupo Lazarus; de 
forma geral, invadem contas bancárias 
para roubar dinheiro, que em seguida 
é lavado pelo crime organizado.  

Em um dos casos, o Grupo Lazarus   
se infiltrou nos sistemas do banco 
indiano Cosmos Coop por meio de 

banco indiano, invadiram as contas de 
clientes e delas fizeram transferências 
para contas gerenciadas pelos cúmpli-
ces, usando o sistema SWIFT. Desta 
vez, roubaram cerca de US$ 13 milhões. 

Por puro acaso, o chefe da gang 
associada ao Grupo Lazarus foi preso 
nos Estados Unidos, acusado de outros 
crimes; isso desmontou a quadrilha que 
apoiava os norte-coreanos. 

No entanto, é muito provável que os 
hackers já estejam à procura de novos 
parceiros. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

e-mails de phishing enviados aos fun-
cionários. Uma vez dentro do sistema 
do banco, navegaram até o aplicativo 
que controlava os   caixas eletrônicos 
da instituição. Ali, roubaram os dados 
de 450 clientes do banco e enviaram 
esses dados a   cúmplices espalhados 
pelo mundo, que fabricaram cartões 
falsos e sacaram dinheiro de caixas 
eletrônicos em 29 países. Foram rou-
bados US$ 11 milhões, em 2 horas e 
13 minutos. Esses cúmplices foram 
recrutados na dark web. 

Esse ataque foi tão bem sucedido que 
o mesmo grupo repetiu a dose, desta 
vez contra o Bank of Valletta, de Malta. 
De forma similar ao que fizeram com o 
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Redes neutras são o futuro  
da internet acessível

As redes neutras são aquelas nas 
quais várias operadoras atuam si-
multaneamente, utilizando a mesma 
infraestrutura, o que possibilita uma 
otimização dos investimentos e, por 
sua vez, aumenta a oferta de inter-
net banda larga no Brasil. Tais redes 
atendem a várias operadoras de 
telecomunicações, fixas ou móveis. 
Para a mesma infraestrutura, podem 
ser utilizados cabos metálicos, fibra 
óptica, redes móveis ou satélites. 
Um provedor de serviços de internet 
também pode alugar a capacidade de 
uma rede neutra e começar a cobrir 
cidades inteiras sem necessariamente 
ter de investir em redes próprias, 
economizando capital e poupando os 
postes de atingirem a sua sobrecarga.

De acordo com a mais recente 
análise estatística da União Interna-
cional de Telecomunicações (UIT) e 
da Alliance for Affordable Internet 
(A4AI), a Internet tornou-se mais cara 
em todo o mundo no ano passado. Os 
preços relativos dos serviços de banda 
larga fixa subiram para 3,5% da renda 
nacional bruta per capita global em 
2021, acima dos 2,9% em 2020. 

Para a Anatel, o número de acessos 
de banda larga fixa no Brasil cresceu 
241% desde março de 2020 (de 16,6 
milhões para 39,9 milhões), quando 
a OMS declarou oficialmente a pan-
demia de coronavírus. Vale destacar 
que o número de acessos chegou ao 

seiam principalmente em soluções via 
fibra. E, segundo a Anatel, 91% dos 
provedores de internet comercializam 
planos de conexão via fibra óptica. São 
mais de 10 mil provedores de internet 
de pequeno porte espalhados pelo 
Brasil, o que oferece mais competiti-
vidade e democratização dos acessos. 
Isso inclusive resulta em uma maior 
inclusão digital. Hoje a Internet é uma 
necessidade para todos, para fins de 
trabalho, estudos, consumo de infor-
mação, entretenimento e inclusive 
dinâmica social e relacionamentos.

Enfim, as redes neutras estão rapi-
damente ocupando espaço no mer-
cado e podem alterar radicalmente a 
oferta de internet no Brasil. O novo 
modelo comercial tem potencial de 
aumentar a concorrência, diminuir 
preços ao consumidor e até resolver 
problemas urbanos de acúmulos 
de cabos em postes. O princípio da 
neutralidade na rede é inserido nas 
discussões sobre a governança da 
internet no mundo, transformando-
-as em legislação em vários países do 
mundo. Trata-se de um novo modelo 
interessante em tempos de pandemia, 
pois com o mundo sendo suportado 
pela tecnologia e pela conectividade, 
soluções que democratizam e faci-
litam a implantação das redes são 
essenciais.

(Fonte: Hermano Albuquerque é Diretor Geral 
LATAM para o Grupo Halo/Skylane Optics)

pico de 40,2 milhões de acessos em se-
tembro de 2021. Enquanto o serviço de 
internet se expande, os preços tendem 
a aumentar e a projeção para este ano 
é de alta com a implementação do 5G. 

O mercado continua discutindo sobre 
a capilaridade das redes neutras e de 
que forma tais redes podem atender 
às várias operadoras de telecomuni-
cações, garantindo um modelo de ne-
gócios baseado no compartilhamento.  
Como mencionado, uma operadora 
de rede neutra permite que várias 
companhias utilizem a mesma infra-
estrutura, que pode ser fibra óptica, 
cabos metálicos, redes móveis e até 
mesmo satélite. Uma empresa inte-
ressada em se tornar um provedor de 
internet pode simplesmente utilizar a 
capacidade de uma rede neutra para 
atender cidades inteiras sem investir 
capital em rede própria. Na prática, A 
adoção do modelo de redes neutras 
possibilita às companhias maximizarem 
seus investimentos.

As redes neutras trazem vantagens, 
tanto para a dona da infraestrutura 
quanto para quem aluga, pois permite 
uma redução de custos para todos os 
envolvidos. Para o consumidor, tam-
bém existem vantagens, pois haverá 
maior competição com melhor qua-
lidade e preços competitivos. Desta 
forma, haverá uma contribuição clara 
para a inclusão digital no país.

Na prática, as redes neutras se ba-

News@TI
Google anuncia as dez startups selecionadas 
para a quarta turma do Growth Academy

@Dez startups foram selecionadas para a quarta turma do Growth 
Academy, programa do Google for Startups que capacita líderes 

de growth em sete semanas. A novidade este ano é que a nova turma 
conta com três startups mexicanas, ampliando seu alcance na América 
Latina O Growth Academy é voltado para startups em fase de escala 
com tração comprovada em seus mercados e com metas expressi-
vas de crescimento, além de terem equipes de growth dedicadas e 
comprometidas com o crescimento do negócio. Ao longo das sete 
semanas do programa, os líderes das empresas aprendem e discutem 
conceitos de crescimento, como frameworks de experimentação, loops 
de aceleração, entre outros. Eles contam com mentoria dedicada de 
especialistas em growth do Google e do mercado para a execução 
das estratégias aprendidas.

Add Value fatura R$ 100 milhões e cresce 
45% em 2021

@A Add Value, integradora especializada em tecnologias de nu-
vem, hiperconvergência, networking, segurança e virtualização, 

anuncia ao mercado um crescimento de 45% em 2021, faturando 
mais de R$ 100 milhões. Os bons resultados da companhia são fruto 
de um planejamento estratégico de crescimento médio de 30% nos 
últimos quatro anos. Com matriz em São Paulo e regionais no Rio de 
Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), 
a Add Value atende todo território nacional, além da participação 
em projetos no exterior. A empresa atua com soluções de Cloud, 
Hiperconvergência, Networking, Segurança e Virtualização, sendo 
as duas últimas as que tiveram maior tração desde o início da 
pandemia do Coronavírus e consequente trabalho remoto (www.
addvalue.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br
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LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.
CNPJ nº 61.297.784/0001-56

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

ATIVO Notas 2021 2020
Ativo circulante 143.057 88.109
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.342 4.026
Contas a receber 5 51.213 39.230
Estoques 6 37.894 26.241
Tributos e contribuições a recuperar 7 14.187 11.984
Outras contas a receber 8 38.422 6.628
Ativo não circulante 91.857 89.927
Tributos e contribuições a recuperar 7 352 155
Outras contas a receber 8 300 353
Impostos diferidos 19(a) - 250
Imobilizado 9 90.186 88.251
Intangível - 1.018 918

Total do ativo 234.914 178.036

Mensagem da Administração - Iniciar o ano de 2021, ainda
foi um ciclo de incertezas para a humanidade. Pessoas e Or-
ganizações continuaram lutando contra os impactos e as con-
sequências da covid-19, foram mais de 198 milhões de casos
em todo o mundo, somente em 2021, com 3,5 milhões de mor-
tes no mundo e mais de 412 mil óbitos no Brasil, uma estatísti-
ca dolorida, que marca nossa história e deixará sequelas laten-
tes para a sociedade. Se 2020 foi um período de duras perdas
e de um mundo refém da frieza do distanciamento social e do
apelo ao isolamento, 2021 trouxe a mesma realidade de forma
mais intensa e avassaladora. Todas as economias do mundo
continuaram enfrentando os efeitos negativos, do baixo consu-
mo, do isolamento e da atividade econômica que ainda sofreu
entraves. A crise sanitária acentuou a fome, o desemprego, a
inflação, a desigualdade, a perda de entes queridos, o fecha-
mento de empresas e o aumento da dívida pública. No Brasil, o
cenário foi pior se comparado aos países emergentes, a infla-
ção oficial do país chegou aos 2 dígitos 10,06%, o salário-mí-
nimo perdeu seu poder de compra e teve sua maior desvalori-
zação em 28 anos, desde o Plano Real, em 1994. O desempre-
go continua afetando a economia brasileira e a velada crise
política entre os poderes da república, anuncia futuros incertos
em ano de eleição. Apesar do crescimento de 4,6% da econo-
mia brasileira em 2021, o país está em posição mediana quan-
do comparado aos países emergentes, ficando atrás de países
como Peru, Colômbia e México no contexto de crescimento
econômico. Mas é importante considerar dentro deste cenário
de incertezas e dificuldades, o avanço significativo e positivo
da vacinação contra covid-19 no Brasil e no mundo, foi um alí-
vio e a mais positiva arma de combate à doença. O avanço glo-
bal da vacinação trouxe a queda significativa da quantidade de
mortes e de casos graves provocados pelo coronavírus, permi-
tindo a reabertura do comércio e a flexibilização das medidas
restritivas à circulação das pessoas, o mundo e o Brasil come-
çam a ver o início do controle da pandemia. E dentro desse
contexto a Liotécnica S/A, também construiu condições para
blindar seus negócios, atuando em conjunto com suas áreas
estratégicas, para manutenção do resultado planejado, e o fiel
cumprimento de duas metas para o fim de 2021 e a atenção
especial com sua população, inclusive de forma segura, pre-
servando os cuidados quanto a vacinação, o distanciamento, o
uso de máscaras e a assistência médica e acompanhamento
para aqueles que testaram positivo para covid-19. Todo o esfor-
ço da companhia para construir um resultado razoável, mesmo
diante das turbulências do segmento de Alimentos, que cres-
ceu apenas 1,3% em produção, o exercício encerrado em 31
de dezembro de 2021 registrou um lucro líquido de R$ 15,805
milhões representando crescimento de 29%, quando compara-
do com 2020, que foi de R$ 12,300 milhões, e um faturamento
bruto de R$ 497,725 milhões representando crescimento de
11% comparado com o ano anterior. Já o EBITDA em 2021 foi
de R$ 27,793 milhões, representando uma redução de 24,91%
quando comparado com o ano de 2020 que foi de R$ 36,942
milhões. A redução do EBITDA ocorre principalmente pelo au-
mento das despesas gerais em 12,4%, em relação a 2020,
este aumento foi planejado e era base das estratégias da Com-
panhia, que buscou fortalecer sua estrutura em preparação a
retomada da economia e cenário de recuperação pós pande-
mia. A companhia investiu em seu executivo da área Comercial
B2C, em uma nova área de Recursos Industriais e na gestão

de duas das suas plantas fabris. Houve a manutenção da estru-
tura do orçamento Planejado, contudo, ajustes foram promovi-
dos nas linhas de Pessoas, Investimentos e Despesas, como já
foi destacado, priorizando as Vendas e as oportunidades co-
merciais para otimizar as operações fabris. A margem de con-
tribuição do exercício foi de 24,5% ficando estável frente ao
ano de 2020, vale ressaltar que o segmento B2B apresentou
um aumento na margem de 26,3% frente a 24,3% em 2020, já
o segmento B2C apresentou redução na margem de contribui-
ção, que foi de 28,92% em 2020 e fechou 2021 em 21,2%. O
bom desempenho do segmento B2B indica uma saudável es-
tratégia da companhia na diversificação de seu negócio, de-
monstrando mais uma vez, um dos seus fatores de sucesso,
garantindo uma maior diluição de riscos, com a não concen-
tração de faturamento e resultado direcionado para um seg-
mento. Operações com Derivativos - Em continuidade com a
política de Derivativos da companhia, aplicada desde 2019, a
LIO segue firme com a gestão no plano de gerenciamento de
riscos, em linha com as melhores práticas realizadas nos últi-
mos anos, reduziu fortemente sua exposição em 70% ao final
de 2021, mantendo a diretriz de redução que foi de 18% em
2020, permanecendo o saldo remanescente para as telas de
março, julho e outubro de 2022, com seguro contratado contra
a baixa, o que limita o risco na operação, ou seja, colocando
trava de seguro junto ao vencimento das operações que se da-
rão ao longo de 2022, a operação possui um piso definido e
aguardando o melhor momento para exercer ou se desfazer
das opções. Investimentos - 2021 foi mais um ano onde a in-
dústria sofreu grande perda com a atividade econômica, a pro-
dução industrial para o segmento de Alimentos cresceu apenas
1,3%, mesmo com o controle da covid-19, os mercados em
todo o mundo e principalmente no Brasil ainda viveram instabi-
lidade. E como em 2020, os investimentos foram freados, para
não comprometer a manutenção do seu negócio, a companhia
de forma certeira, preparou seu Plano de Investimentos 2021,
considerando as oportunidades pós pandemia e a retomada da
atividade econômica, mesmo que tais melhoras, fossem lentas,
havia necessidade de ações preventivas e por isso foram apro-
vados mais R$ 11,400 milhões em investimentos no parque fa-
bril de suas 03 plantas e realizados mais de R$ 9,800 milhões
em 2021, 188% a mais do que o investimento de 2020 que foi
de R$ 3,400 milhões, uma estratégia segura para longevidade
de seu negócio. Pessoas - A história da Liotécnica é diferenci-
ada porque um de seus pilares são as Pessoas, histórias que
completam, 10, 20, 30 e até 40 anos dedicados a companhia, é
uma base sólida de compromisso, evolução e conquistas. O
ano de 2021 terminou com 649 colaboradores ativos, 31 cola-
boradores a mais do que o ano de 2020, pessoas foram con-
tratadas, promovidas, treinadas e assistidas com tudo aquilo
que é oferecido pela companhia quanto aos benefícios e pos-
sibilidades de auxílio. A estrutura das fábricas sofreu altera-
ções, proporcionando melhorias de desempenho fabril e tam-
bém a gestão com Pessoas. Cada fábrica possui uma gerên-
cia exclusiva e uma gestão específica para Recursos Industri-
ais foi criada para gerir Pessoas e Processos. Soma-se a
equipe um novo Diretor Comercial B2C para fortalecer o negó-
cio e atuar estrategicamente nos canais de menor desempe-
nho. A companhia investiu mais de 11 milhões de reais em Be-
nefícios ao longo de 2021 e distribuiu 1 milhão de reais pela
participação nos Lucros aos seus colaboradores, mesmo com

tantos obstáculos e entraves externos, foi prioridade a manu-
tenção do bem-estar do público interno na organização. O índi-
ce de engajamento é o indicador que demonstra o alinhamento
entre a Companhia e seus colaboradores, atingindo um índice
de Satisfação de 74% através de nossa Pesquisa de
Engajamento - Clima para 2021. As ações para preservar a
saúde de nossos colaboradores frente a segunda onda da
covid-19 foram intensificadas, com apoio da nossa enferma-
gem, suporte para os afastados e para aqueles que perderam
entes queridos. A visita de clientes, fornecedores ou prestado-
res de serviços continuou suspensa para garantir o menor ris-
co de contaminação em nossa população. O uso das salas vir-
tuais para nossas reuniões, continua sendo uma ferramenta
eficaz em nossas relações profissionais e no desempenho de
diferentes áreas que necessitam da interação com clientes e
fornecedores internos e externos. O incentivo a vacinação, o
constante cuidado com o uso de máscaras e o distanciamento
social foram temas frequentes em endomarketing e na difusão
de informações nos diferentes canais de comunicação da
companhia. O olhar para 2022 é de retenção, formação e re-
conhecimento ainda mais de nossos colaboradores, respeitan-
do as diferenças, as crenças, o gênero e o potencial de cada
membro da LIO. Estratégias de mercado B2B - Desafios -
Diminuir a dependência dos 2 maiores clientes de Marcas Pró-
prias Busca por novos projetos e novos clientes: Desenvolvi-
mento de novos projetos com empresas multinacionais de
grande porte com marcas consolidadas e novas oportunidades
de cientes em segmentos não atendidos como indústrias far-
macêutica e de beleza com lançamentos a serem concluídos
em 2021. Marcas Próprias - Os dois principais clientes apre-
sentaram redução no volume de vendas afetando o desempe-
nho da área: Ovomaltine - Volume menor em 5% sobre ano
anterior. Herbalife - Volume realizado 30% menor sobre ano
anterior no mercado interno em Shakes Fatos relevantes: Lan-
çamento do novo produto Açai Protein. Ações desenvolvidas -
Ser reconhecido como fornecedor de soluções customizadas
com serviços diferenciados. Conquistar clientes com marcas
consolidadas e produtos de valor agregado, onde existe valori-
zação das premissas de qualidade e serviços. Projetos Con-
quistados: Cliente Pepsico produção da campanha do
Achocolatado Toddy White com faturamento adicional de MR$
2. Cliente Unilever produto Meu Frango Assado com 4 sabores
e potencial de faturamento em 2022 de MR$ 2,6. Ingredientes
Industriais - Extrato de Malte - Defender posição de liderança
Extrato de Malte Brasil (Qualidade de Produto, Competitividade
e Nível de Serviço) e conquistar mercado América Latina nos
Key Customers: Colômbia, Peru, Mercosul e Am Central. Desi-
dratados & Liofilizados - Aumento de 26% do volume de
Vanilina do cliente Amyris Brasil, uma das empresas de saúde
que mais cresce, líder mundial plataforma biologia sintética de
produção de produtos sustentáveis acessível aos consumido-
res com o foco em beleza e bem -estar. Marketing - Ações de
marketing digital Instagram, Facebook e Linkedin para garantir
a presença Liotécnica na memória do mercado como fornece-
dor versátil, flexível, ágil, diferenciado, competitivo e com solu-
ções. Análise de Performance Exportação - Os dados de volu-
me ajudam a evidenciar que o crescimento na área não vem
apenas de variáveis como câmbio ou custo. Analisando o perí-
odo 2018 x 2021 fica evidente o crescimento do portfólio da
Liotécnica: 78% em volume; 123% em Faturamento; 155% em

margem; Nota: A valorização do dólar no período foi de 47%
aprox. aumento do consumo de produtos tais como crackers,
cereais matinais e achocolatados durante a pandemia. Mesmo
com a demanda alta, os volumes caíram em 2021. O custo do
malte para os distribuidores cresceu 45% devido ao aumento
abusivo no frete internacional a partir de maio. Os pedidos não
urgentes foram colocados em espera. Em malte líquido o cres-
cimento se deve à abertura de novo cliente na Colômbia com
vendas estimadas de mais 600 toneladas entre março/2022 e
março/2023. Em liofilizados, produtos com maior valor agrega-
do, crescemos 32 ton no período. O principal crescimento
ocorreu nos USA com a venda de acerola e a abertura de um
distribuidor. Estratégias de mercado B2C - O ano de 2021
começou bastante desafiador em função da segunda onda da
pandemia onde o canal alimentar teve uma recuperação mais
acentuada a partir de junho/21. De uma forma geral tivemos um
crescimento em volume de 20% chegando a 19.396 Tons com
um faturamento Líquido de descontos de R$ 177 MM (+41%).
Este alto percentual se deu porque teve um grande crescimen-
to vs o 1º semestre (principalmente Abr, Mai e Jun) e um gran-
de crescimento no 2º semestre em razão de uma retomada de
mercado e uma melhora nos indicadores em seus canais. Va-
rejo: Tivemos uma aceleração das marcas próprias e a retoma-
da da abertura de distribuidores de varejo (+58%). Vending:
Foi o canal mais impactado na pandemia, apresentando cres-
cimento somente após Maio (inverno) e a reabertura parcial
dos escritórios (+31%) C&C: Por ser uma grande alavanca de
varejo hoje em dia, teve um menor impacto e até um benefício
no auge da pandemia pois se tratava de um dos poucos locais
que não fecharam, com isso apresentou um crescimento de
32%. Distrib FS: Teve uma grande retomada após a reabertura
dos restaurantes e com isso entregou um crescimento de 45%.
Na área de Trade e MKT, investimos em ações como o VALO-
RIZA para os Distrb FS e a SABOR DE PRÊMIOS voltada para
C&C, e fizemos lançamentos de 3 novas categorias sendo
elas; Gelatina, gelatina Zero e Aveias. Nas mídias on line reto-
mamos os investimentos (Insta e Face) voltando as publicações
e divulgação das novidades através destas plataformas. Resu-
midamente o ano de 2021 foi de retomada (impactado princi-
palmente no 1º Semestre pela Covid-19) alavancado pelo 2º se-
mestre onde deixou boas expectativas para 2022. 2022 - O ano
iniciou com uma 3ª onde nos deixou preocupados, mas em
pouco tempo já trazia quase que na totalidade a retomada da
rotina nos principais estados do Brasil. Na nossa visão 2022
não será fácil pois ainda tem algumas instabilidades do merca-
do principalmente para o canal vending. Temos expectativas
melhores para os canais FS, C&C, Varejo e nas marcas própri-
as. O crescimento projetado é mais que 40% em faturamento e
aproximadamente 13% em volume (tons) pois estamos sendo
bastante impactados dos ajustes das matérias primas. Nosso
crescimento será alavancado pelos canais FS, Varejo e C&C
aplicando um número maior de campanhas de incentivo e ca-
dastrando novos clientes. No MKT temos previsto mais lança-
mentos e inovações voltados para todos os canais e uma maior
ativação na mídia on line e offline. Tudo isso nos leva a crer
que devemos ter um 2022 difícil, mas com reais possibilidades
de entrega dos resultados. Pesquisa e Desenvolvimento - O
Sistema de Gestão Liotécnica engloba as diretrizes de Segu-
rança dos Alimentos, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do
Trabalho, Responsabilidade Social, Integridade dos Negócios

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 2021 2020
Passivo circulante 144.044 98.618
Fornecedores 10 71.684 58.822
Empréstimos, financ. e encargos 11 57.616 23.749
Obrigações trabalhistas e tributárias 12 3.361 4.954
Salários a pagar - 3.766 2.991
Dividendos propostos a pagar 15 - 669
Arrendamento 14 1.936 1.863
Outras contas a pagar - 5.682 5.570
Passivo não circulante 38.028 37.931
Outras contas a pagar - 716 22
Empréstimos, financ. e encargos 11 15.933 18.552
Arrendamento 14 8.951 10.283
Obrigações trabalhistas e tributárias 12 8.512 8.244
Impostos diferidos 19(a) 3.550 -
Provisão para contingências 13 367 830
Patrimônio líquido 15 52.842 41.487
Capital social ab 15.000 15.000
Ajuste de avaliação patrimonial ac 13.629 14.253
Reservas de lucros ad 24.213 12.234
Total do passivo e do patrimônio líq. 234.914 178.036

Demonstrações dos resultados Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 16 411.380 373.295
Custo dos produtos vendidos 17 (308.789) (270.885)
Lucro bruto 102.591 102.410
Receitas/ (despesas)
operacionais

Gerais e administrativas 17 (84.684) (75.349)
Outras receitas (despesas)
operacionais 2.970 3.371

Lucro operacional antes do
resultado financeiro 20.877 30.432

Resultado financeiro líquido 18 1.705 (12.423)
Outras receitas/(despesas)
financeiras - 1.237 446

Lucro antes do I.R. e da C.S. 19 (c) 23.819 18.455
Imposto corrente 19 (b) (3.893) (3.785)
Imposto diferido 19 (b) (4.121) (2.422)
Lucro do exercício 15.805 12.248
Lucro básico por ação 10,5367 8,1653
Demonst. dos resultados abrangentes 2021 2020
Lucro do exercício 15.805 12.248
Realização do ajuste de
avaliação patrimonial (945) (898)

Realização dos impostos diferidos
sobre ajuste de avaliação patrimonial 321 305

Total do resultado abrangente
do exercício 15.181 11.655

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros Ajuste de
Capital Reserva Lucros avaliação Lucros
social legal acumulados patrimonial acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 15.000 1.991 6 14.846 - 31.843
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - - - (898) 898 -
Realização dos impostos diferidos sobre ajuste
de avaliação patrimonial - - - 305 - 305
Pagamento de dividendos antecipados - - - - (2.240) (2.240)
Lucro do exercício - - - - 12.248 12.248
Destinação:
Reserva legal - 612 - - (612) -
Dividendos propostos - - - - (669) (669)
Constituição da reserva de lucros - - 9.625 - (9.625) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 15.000 2.603 9.631 14.253 - 41.487
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - - - (945) 945 -
Realização dos impostos diferidos sobre ajuste
de avaliação patrimonial - - - 321 - 321
Distrbuição de dividendos - - - - (4.770) (4.770)
Lucro do exercício - - - - 15.805 15.805
Destinação:
Reserva legal - 397 - - (397) -
Constituição da reserva de lucros - - 11.583 - (11.583) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 15.000 3.000 21.214 13.629 0 52.843

e Qualidade dos Laboratórios. A Liotécnica é certificada na
FSSC 22.000, que garante a conformidade com os padrões
globais rigorosos de segurança de alimentos. Nossos laborató-
rios seguem os requisitos da ISO17.025, composta por labora-
tórios de processo, físico-químico e de microbiologia, e ainda
por um time de Qualidade que avalia rigorosamente os produ-
tos desde o recebimento da matéria prima até a expedição do
produto acabado. Também participamos do programa Sedex
como referência da preocupação e comprometimento da
Liotécnica, com requisitos mundiais de Saúde e Segurança,
Responsabilidade Social, Meio Ambiente e Integridade nos Ne-
gócios. O Sedex é uma plataforma mundial adotada por gran-
des empresas do ramo de alimentos. Além disso, a Liotécnica
possui certificações Orgânicas, Halal e Kosher para garantir a
conformidade para atendimento das diretrizes dessas certifi-
cações. Com essa gestão a Liotécnica tem por filosofia, inves-
tir em qualidade e não assumindo como custo, mas sim como
um gerenciamento de riscos a fim da perenização de nosso
EBITDA, de uma companhia mais sólida e consequentemente
para alavancagem de negócios comerciais. As alavancagens
de negócios, tanto nacional como internacional, se dão através
da grande credibilidade que estes certificados trazem, evitan-
do muitas vezes auditorias presenciais e nos credenciando
com rapidez, segurança e confiança junto aos nossos clientes.
Garantir todo este padrão excelência, nos consolida como uma
empresa com alto nível de certificação, o que é um reconheci-
mento bem pontuado como uma empresa de padrão internaci-
onal. Nosso trabalho é de melhoria contínua, o próprio siste-
ma de Gestão Liotécnica se auto alimenta para através de
contato permanente com órgãos de qualidade e novas legisla-
ções nacionais e internacionais, promover sempre sua atuali-
zação aos mais exigentes requisitos. Estratégias de Proces-
sos Internos - Desde 2019 a companhia tem direcionado es-
forços e investimentos para automação, diversificação e
avanço tecnológico em seus processos. E 2021 foi mais um
ano em que diversas rotinas foram estudadas, mapeadas e
consolidadas em grandes projetos que, firmaram um caminho
de constante evolução e renovação da estrutura e dos siste-
mas que sustentam todos os negócios da companhia, com
destaque para o sistema de gerenciamento Comercial, o
Mercanet, o Sistema de Gerenciamento de Acessos, o SGA e
a Automação do Faturamento da empresa, dentre outros pro-
jetos implementados e outros tantos em desenvolvimento, es-
tudo e avaliação. Todo esse formato de transformação e
melhoria está em linha com o BSC - Balanced Scorecard da
Lio que é vivido intensamente por todas as áreas. Inovação -
Com a criação da Diretoria de Inovação (em Abril/2022)
acreditamos que possamos acelerar o desenvolvimento de
novas linhas de produtos, novos processos e novos mercados
para os produtos existentes. Destacamos das Inovações pla-
nejadas para 2022, a possível entrada no mercado de nutri-
ção animal, a continuidade da parceria com um expoente
americano de Biotecnologia para a secagem de mais um de
seus produtos proprietários, a pesquisa de um novo processo
de secagem (com qualidade comparável à Liofilização, porém
com um custo de operação mais baixo) e um estudo para cri-
armos uma nova geração de produtos para Nutrição Esportiva
(usando novas fontes de proteína, extrato de malte e super fru-
tas como o açaí e acerola), desta forma entrando em um mer-
cado onde a Liotécnica ainda não atua.”

Demonstrações dos fluxos de caixa 2021 2020
Fluxo de caixas das atividades operacionais
(=) Lucro antes do I.R. e C.S. 23.819 18.455
Ajuste para reconciliação do resultado líq.
ao caixa gerado pelas atividades operac.
Perdas esperadas para créditos
liquidação duvidosa - PECLD 255 899

Provisões para contingências (464) (338)
Depreciação 6.481 6.347
Amortização IFRS 16 1.531 -
Amortização 381 365
Apropriação de juros sobre empréstimos 2.493 2.632
Variação cambial sobre empréstimos (540) (675)
Variação cambial sobre contas a receber (472) 3.754
Variação cambial sobre fornecedores 257 459
Baixas de ativo imobilizado 294 157
Ganho e perda com instrumentos derivativos (9.665) (3.506)
Imposto de renda e contibuição social pagas (3.893) (3.785)
Juros pagos (139) (48)
Juros recebidos clientes 382 102
Juros sobre arrendamento 72 10

(3.027) 6.373
Aumento dos ativos operacionais:
Contas a receber (12.148) 832
Impostos a recuperar (2.400) (1.539)
Estoques (11.653) (4.626)
Outras contas a receber (551) (4.861)

(26.751)(10.194)

Aumento dos passivos operacionais:
Fornecedores 12.662 11.423
Obrigações trabalhistas e tributárias (468) (926)
Outras contas a pagar (526) 1.710

11.668 12.207
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais 5.708 26.841

Fluxos de caixa das atividades
de investimentos

Aquisição do imobilizado (9.369) (3.210)
Aquisição intangível (481) (198)
Outros Ativos (874) -
Fluxo de cx. aplicado nas atividades
de investimentos (10.724) (3.408)

Fluxos de caixa das atividades de financ.
Empréstimos e financiamentos 7.770(16.828)
Distrbuição de dividendos (4.770) (2.040)
Pagamento de dividendos antecipados (669) (2.240)
Fluxo de cx. consumido pelas atividades
de financiamentos 2.331(21.108)

Aumento (red.) do caixa e
equivalente de caixa (2.684) 2.325

Demonstração da redução do caixa e
equivalentes de caixa

No início do exercício 4.026 1.701
No fim do exercício 1.342 4.026
Aumento (red.) do caixa e
equivalente de caixa (2.684) 2.325

Notas da Administração as explicativas às demonstrações
contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2021 e 2020 - (Em milhares de reais) - 1. Contexto opera-
cional - A Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A
(“Liotécnica” ou “Companhia”), sediada em Embu das Artes,
São Paulo, e tem como principal atividade a industrialização de
alimentos desidratados e liofilizados, seu parque fabril também
tem dedicação a marcas próprias de grandes grupos como
Herbalife, AB Brasil, Unilever, dentre outros. São quase 6 dé-
cadas, pesquisando, desenvolvendo e transformando os mais
diversos tipos de alimentos para o mercado nacional e interna-
cional. São 57 anos participando com seus produtos em todo
mercado nacional, presente nas principais redes varegistas e
atacadistas, sendo líder de mercado em produtos como Caldo
de Galinha e Refrescos de 1 KG no segmento B2C, além do
posicionamento em diversos canais de comercialização, tais
como: Varejo, Food Service, Marcas Próprias, Vending, Cash
e Distribuidores. A Companhia é detentora das marcas
“Qualimax e Fazmax” que tem grande adesão dos consumido-
res brasileiros, além de oferecer soluções em produtos de ex-
celência no segmento B2B, com destaque principalmente aos
Ingredientes Industriais: Extrato de Malte, com uma planta fa-
bril dedicada a essa unidade de Negócio e Desidratados e
Liofilizados, com outra planta fabril dedicada e esse segmento
particular. O mercado de exportação mantém seu crescimento
constante e atualmente representa 20% da Receita líquida de
vendas. As exportações de produtos são realizadas para diver-
sos países, entretanto o maior foco mantém-se na América La-
tina, América do Norte e Europa, diversificando as estratégias
da Companhia na atuação em diferentes mercados. Trabalhar
com grandes marcas como as citadas neste contexto, deman-
da exigências rígidas quanto as certificações e manutenções
das constantes auditorias com pareceres positivos e aprova-
ções. A Companhia investe constantemente para estar atualiza-
da nas melhores práticas de mercado, sempre tendo a qualida-
de como requisito básico e de encontro aos mais exigentes ní-
veis de excelência em processos e gestão, e com isso manten-
do parceiras importantes aos negócios: Atacadão, Nestlé,
Pepsico, Unilever, Assaí, Herbalife , AB Brasil , dentre outros
importantes “players“, no segmento de alimentos. A marca
Qualimax também se tornou mais presente nos lares dos brasi-
leiros, através do diversificado portfólio oferecido aos consumi-
dores com uma excelente relação benefício e custo, tão alme-
jada em situações como o mercado atual. no estado de São
Paulo, sendo uma delas totalmente dedicada ao processo de
Liofilização, que consiste em congelar e remover a água dos
alimentos do estado sólido direto para o gasoso, a temperatu-
ras baixas e sem a presença de oxigênio, preservando assim
as características sensoriais e nutricionais. A segunda planta é
dedicada ao processamento do Extrato de Malte e a terceira
planta à mistura e envase de alimentos. Em sua estrutura a
Companhia possui também dois centros de distribuição, locali-
zados em São Paulo e Pernambuco, além de um novo modelo
de Broker que está sendo preparado para iniciar suas opera-
ções no primeiro semestre de 2022 em Fortaleza, no Estado de
Ceará, para atendimento daquela região, através da parceria
firmada com o Grupo Fordivi, atuará de forma estratégica para
introduzir a participação de sua marca na região, com o supor-
te do seu Centro de Distribuição em Pernambuco. Estruturada
para atender um mercado cada vez mais competitivo e exigen-
te, a Liotécnica possui um Departamento de Pesquisa e De-
senvolvimento e também Inovação, sendo esta sua fortaleza
para atendimento as tendências mais atuais de novos produtos
e serviços em condições superiores, que oferece longevidade
ao seu negócio com técnicos e engenheiros especialistas em
alimentos e nas boas práticas neste segmento. Com olhar de
futuro e buscando estratégias de longevidade para os negócios
da companhia, cria em 2022 sua diretoria de Inovação, para
concatenar ideias, processos, pessoas e recursos diversos,
na vanguarda da pesquisa científica, da inovação tecnológica
e Pessoas. 2. Gerenciamento de crise – Covid-19 - Ainda
buscando o controle da pandemia, o Brasil sofreu intensamen-
te ao longo de 2021, principalmente no primeiro semestre, a
segunda onda da covid-19, trazendo perdas e impactos doloro-
sos na vida do brasileiro. A luz no fim do túnel veio através da
vacinação em massa, mesmo diante de escândalos na compra
de vacinas, pelo governo federal. Felizmente o SUS teve
protagonismo para a intensa escalada da vacinação no Brasil
que proporcionou alívio a nossa população. Hoje na Compa-
nhia 100% de sua população está imunizada e com doses de
reforço, contudo a Companhia implementou ações e protoco-
los com base nas recomendações e diretrizes das autoridades
sanitárias ainda em 2021, e aos poucos foi flexibilizando os
protocolos. A Companhia está atenta e de prontidão no cuidado
com a segurança de seus colaboradores e monitorando a do-
ença, que mesmo controlada inspira cuidados. 3. Apresenta-
ção das demonstrações contábeis - 3.1. Declaração de
conformidade - As demonstrações contábeis foram prepara-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
de acordo com as disposições da Resolução CFC e do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As presentes demons-
trações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Adminis-
tração e pela diretoria em 09 de julho de 2022. As demonstra-
ções contábeis da Companhia foram preparadas e estão sen-
do apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no
Brasil. 3.2. Base de mensuração - As demonstrações contá-
beis foram elaboradas de acordo com diversas bases de avali-
ação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas con-
tábeis envolvidas na preparação das demonstrações contábeis
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no

julgamento da Administração para determinação do valor ade-
quado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem,
avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método
de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para de-
terminação da provisão estimada para créditos de liquidação
duvidosa assim como análise dos demais riscos para determi-
nação de outras provisões, inclusive para contingências. A
Companhia revisa suas estimativas e premissas em períodos
não superiores há um ano. 3.3. Moeda funcional - A moeda
funcional da Companhia é o “real”, pois representa as condi-
ções principais de operação: comercialização, custos e des-
pesas, principais linhas de endividamento financeiro com insti-
tuições financeiras. 3.4. Resumo das principais práticas
contábeis - As práticas contábeis descritas em detalhes a se-
guir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. a)
Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa
incluem os numerários em espécie, depósitos em conta cor-
rente e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez
sem risco de mudança de valor. b) Contas a receber - São
registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorren-
tes de vendas de produtos, acrescidos de variações cambiais
quando aplicável. As perdas esperadas para créditos de liqui-
dação duvidosa (“PECLD”) são constituídas com base em aná-
lise individual dos valores a receber e o montante considerado
pela Administração necessário e suficiente para cobrir prová-
veis perdas na realização desses créditos, os quais podem ser
modificados em função da recuperação de créditos junto a cli-
entes devedores ou mudança na situação financeira de clien-
tes. c) Estoques - Os estoques são demonstrados pelo custo
médio das compras, líquido dos impostos compensáveis quan-
do aplicáveis. Os estoques de produtos acabados são valoriza-
dos pelo custo das matérias-primas processadas, mão de obra
direta e demais custos de produção. A perda esperada nos es-
toques é constituída quando identificadas obsolescência e per-
das durante o processo produtivo. d) Tributos e contribui-
ções a recuperar - São lançados créditos de ICMS, PIS,
Cofins, IPI, IRPJ e CSLL que serão compensados em perío-
dos posteriores ou ressarcidos pelos órgãos competentes sem
acréscimo de juros ou correções. e) Imobilizado - O ativo imo-
bilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção,
deduzido dos impostos compensáveis quando aplicável, e da
depreciação acumulada. A Companhia utiliza o método de de-
preciação linear definida com base na avaliação da vida útil
estimada de cada ativo, determinada com base na expectativa
de geração de benefícios econômicos futuros. A avaliação da
vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada
se necessário, podendo variar com base na atualização tecno-
lógica de cada item. As vidas úteis dos ativos da Companhia
são demonstradas na nota explicativa. f) Julgamentos, esti-
mativas e premissas contábeis significativas - A preparação
das demonstrações contábeis em conformidade com os CPC
adotados requer o uso de certas estimativas críticas. Este fato
também exige que a administração da Companhia exerça uma
maior capacidade de julgamento na aplicação das políticas
contábeis. Como o julgamento da Administração envolve a de-
terminação de estimativas relacionadas à probabilidade de
eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem di-
vergir dessas estimativas. Na preparação das demonstrações
contábeis, a Companhia adotou algumas variáveis e premissas
derivadas de sua experiência histórica, dentre outros fatores
que entende como razoáveis e relevantes. Os resultados pode-
riam ser distintos dos estimados sobre premissas, variáveis ou
condições diferentes, mas as áreas onde julgamentos e esti-
mativas significativos foram feitos na preparação de tais de-
monstrações contábeis e seus efeitos referem-se a: (a) Perdas
esperadas para créditos de liquidação duvidosa - PECLD
(Nota Explicativa no 5.3); (b) Provisão para contingências
(Nota Explicativa no 13); e (c) Estimativa de realização do im-
posto de renda e contribuição social diferidos, ativos (Nota
Explicativa no 19). g) Outras contas a receber (circulante e
não circulante) - Estas são demonstradas ao valor de custo ou
de realização, dos dois, o menor, incluindo, quando aplicável,
os rendimentos e as variações monetários auferidos. h) Ativos
intangíveis - As licenças de software adquiridas são capitali-
zadas com base nos custos incorridos para adquirir os
softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utiliza-
dos. Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos
como ativos são amortizados durante sua vida útil estimada. i)
Fornecedores e outras contas a pagar - As contas a pagar
aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a
pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornece-
dores no curso normal dos negócios, sendo classificadas
como passivos circulantes se o pagamento for devido no perío-
do de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apre-
sentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente,
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva
de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor
da fatura correspondente. j) Empréstimos e financiamentos -
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicial-
mente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transa-
ção e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amor-
tizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos
dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida
na demonstração do resultado durante o período em que os
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa
efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos são classifi-
cados como passivo circulante, a menos que a Companhia te-

nha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo
por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. k) Provi-
sões para contingências - As provisões para ações judiciais
(trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: a
Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada
(constructive obligation) como resultado de eventos passados;
é provável que uma saída de recursos seja necessária para li-
quidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com seguran-
ça. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas
operacionais futuras. l) Imposto de renda e contribuição so-
cial corrente e diferido - As despesas de imposto de renda e
contribuição social do período compreendem os impostos:
corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconheci-
dos na demonstração do resultado, exceto na proporção em
que estiverem relacionados com itens reconhecidos direta-
mente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é
reconhecido no patrimônio líquido. O encargo de imposto de
renda e contribuição social corrente é calculado com base nas
leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulga-
das, na data do balanço no país em que a Companhia atua e
gera lucro tributável. A administração avalia, periodicamente,
as posições assumidas pela Companhia nas declarações de
impostos de renda com relação às situações em que a regula-
mentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabe-
lece provisões, quando apropriado, com base nos valores esti-
mados de pagamento às autoridades fiscais. m) Reconheci-
mento da receita - A receita compreende o valor justo da con-
traprestação recebida ou a receber pela comercialização de
produtos no curso normal das atividades da Companhia. A re-
ceita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos. A Companhia reconhece a re-
ceita quando o valor da receita pode ser mensurado com segu-
rança, é provável que benefícios econômicos futuros fluam
para a Companhia. (i) Venda de produtos alimentícios: a Com-
panhia fabrica e vende uma variedade de produtos alimentícios
desidratados e liofilizados para diversos segmentos de merca-
do como varejo, food service, merenda escolar, ingredientes
industriais e prestação de serviços na fabricação de produtos
de terceiros. As vendas dos produtos são reconhecidas sem-
pre que a Companhia efetua a entrega dos produtos para o cli-
ente, o qual não há nenhuma obrigação de performance e não
satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos, momento
em que os riscos significativos e benefícios de propriedade
dos produtos são transferidos para o comprador; e (ii) Receita
financeira: a receita financeira é reconhecida conforme o pra-
zo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. n) Dis-
tribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio - A
distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio para
os cotistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas
demonstrações contábeis da Companhia ao final do exercício.
o) Benefícios a empregados - A Companhia concede aos co-
laboradores benefícios que envolvem seguro de vida, assistên-
cia médica, assistência odontológica, cesta básica e demais
benefícios, os quais respeitam o regime de competência em
sua contabilização, sendo cessados ao término do vínculo
empregatício. p) Arrendamentos (Direito de uso) - O CPC
06 (R2) - Arrendamentos entrou em vigor para períodos anuais
iniciando em/ou após 1o de janeiro de 2019, substituindo o
CPC 06 (R1) – Operações de Arrendamento Mercantil e cor-
respondentes interpretações, e, em essência, dispõe que todo
contrato de arrendamento mercantil, seja ele considerado ope-
racional ou financeiro, deve ser contabilizado reconhecendo
ativos e passivos envolvidos, podendo ficar fora do escopo
dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou
de pequenos montantes. Na data de início de um contrato de
arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo relativo
aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arren-
damento) e um ativo que representa o direito de utilizar o ativo
subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o ativo
de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reco-
nhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de
arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de di-
reito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o pas-
sivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos
(por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma
mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como re-
sultado da alteração de um índice ou taxa usada para determi-
nar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reconhecer
o valor da revisão do passivo de arrendamento como um ajuste

do ativo de direito de uso. O arrendatário pode optar pela ado-
ção da norma utilizando a abordagem retrospectiva completa
ou uma abordagem retrospectiva modificada. As provisões
transitórias da norma permitem determinadas isenções. Ado-
ção inicial - A Companhia adotou o CPC 06 (R2) – Arrenda-
mentos em 1o de janeiro de 2019, entretanto não existiam con-
tratos relevanstes de arrendamento a serem registrados, e ao
longo do exercício de 2020, novos contratos foram celebrados,
e consequentemente registrados de acordo com os requisitos
técnicos deste pronunciamento. No registro, optou-se por utili-
zar as isenções propostas pela norma sobre contratos de ar-
rendamentos de curto prazo (ou seja, que terminam dentro de
12 meses a partir da data de início) e contratos de arrenda-
mento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. A Com-
panhia classificou somente os contratos de aluguéis de imóveis
como arrendamentos de acordo com a norma. Os passivos fo-
ram mensurados ao valor presente dos pagamentos de arren-
damentos remanescentes descontados por meio da taxa de
0,99% ao ano em 1o de dezembro de 2020 (data de celebra-
ção do contrato), cuja adoção inicial está demonstrada no qua-
dro a seguir, sem impactos sobre o patrimônio líquido:

1º de dezembro de 2020
Ativo
Imobilizado - Direito de uso (Nota Explicativa no 9) 12.136
Passivo
Arrendamento - curto prazo e longo prazo
(Nota Explicativa no 14) 12.136

3.5. Novos pronunciamentos técnicos adotados e ainda
não adotados - Uma série de novas normas contábeis serão
adotadas para os exercícios iniciados a partir de 1o de janeiro
de 2022 a saber: · Contratos Onerosos: Custos para cumprir
um contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37) - A partir de 1o de
janeiro de 2022; · Imobilizado: Receitas antes do uso preten-
dido (alterações ao CPC 27/IAS 16) - A partir de 1o de janeiro
de 2022; · Referência à Estrutura Conceitual: (alterações ao
CPC 15/IFRS 3) - A partir de 1o de janeiro de 2022; · Classifi-
cação do Passivo em Circulante ou Não Circulante: (Altera-
ções ao CPC 26/IAS 1) - A partir de 1o de janeiro de 2023; e ·
IFRS 17 Contratos de Seguros: A partir de 1º de janeiro de
2023. A Companhia não adotou antecipadamente essas nor-
mas e não espera que as mudanças tenham impacto significa-
tivo em suas demonstrações contábeis.
4. Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020
Caixa e bancos 1.342 4.026
Total 1.342 4.026
As aplicações financeiras registradas em 2021 foram indexa-
das à variação de 0,30% a 140% dos Certificados de Depósi-
tos Interbancários, podendo ser resgatadas a qualquer mo-
mento com o próprio emissor do instrumento sem perda de re-
muneração.
5. Contas a receber 2021 2020
Mercado interno 56.541 48.645
Mercado externo 5.094 7.530
Perdas esperadas para créditos de
liquidação duvidosa (954) (699)

Operações com cessão de
créditos a clientes (a) (9.468) (16.246)

Total 51.213 39.230
Composição por vencimento 2021 2020
A vencer 59.433 52.730
Até 30 dias 550 2.352
De 31 a 60 dias 614 374
De 61 a 90 dias 84 20
A mais de 90 dias 954 699
Perdas esperadas para créditos de
liquidação duvidosa (954) (699)

Operações com cessão de créditos
a clientes (a) (9.468) (16.246)

Total 51.213 39.230
(a) A Companhia aumentou em 2020 suas operações de ces-
são de crédito à clientes, visando mitigar os riscos de inadim-
plência e como forma de auxiliar seus clientes com maiores
prazos durante a pandemia do Covid-19.
Movimentação da perda esperadas de créditos de liquida-
ção duvidosa - PECLD 2021 2020
Saldo inicial (699) (1.598)
Reversão (constituição) (255) 899
Saldo final (954) (699)
Houve aumento da PECLD no exercício de 2021 no montante

de R$ 255 mil, que levou em consideração os títulos vencidos a
mais de 180 dias, os quais sem expectativa de recebimento de
acordo com o julgamento da Administração da Companhia. As
Perdas Esperadas com Créditos de Liquidação Duvidosa
(PECLD) foi constituída em montante considerado suficiente
pela Administração da Companhia, considerado os critérios
aqui descritos. Na avaliação da administração da Companhia,
não existem efeitos materiais a serem divulgados na nota do
Contas a Receber referente a impactos no decorrentes da pan-
demia do Covid-19.
6. Estoques 2021 2020
Produtos acabados 12.178 10.334
Matérias-primas 11.708 9.093
Produtos em processo 1.441 1.467
Estoques de materiais de manutenção 1.584 1.552
Adiantamentos a fornecedores 7.469 3.602
Materiais em poder de terceiros 2.637 -
Outros estoques 877 193
Total 37.894 26.241
A Companhia possui política de avaliação e monitoramento de
seus estoques, em conformidade com a legislação da indústria
de alimentos e acompanhamento dos riscos e seus impactos
no negócio, não identificando perdas ou potenciais riscos em
seus estoques em 2021.
7. Tributos e contribuições a recuperar 2021 2020
PIS a recuperar (a) 539 1.313
Cofins a recuperar (a) 2.364 5.840
INSS a recuperar 175 175
ICMS a recuperar (b) 10.086 4.635
IPI a recuperar 48 -
IRPJ a recuperar 902 -
CSLL a recuperar 249 -
Antecipação de parcelamentos 176 176
Total 14.539 12.139
Circulante 14.187 11.984
Não circulante 352 155
(a) Em sessão de 15 de março de 2017, o Supremo Tribunal
Federal decidiu, por maioria de votos (06 votos favoráveis ao
contribuinte contra 04 votos desfavoráveis), pela inconstitu-
cionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das con-
tribuições ao PIS e à Cofins. A Companhia aplicou a exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, no exercício de
2019, conforme tal decisão, reconhecendo um crédito de R$
2,2 milhões. Ao final de 2019 a Companhia reconheceu um
crédito de R$ 5 milhões através da Consultoria Tributária
LACLAW, que efetuou estudos e análises e identificou tal
montante, cuja origem refere-se aos Ativos da Companhia,
analisados no período de 05 anos (artigo 3o, inciso II da Lei
no 10.637/02, com idêntica redação ao artigo 3o, inciso II da
Lei no 10.833/03). Houve compensação ao longo de 2020,
contudo, as operações foram impactadas pelo do baixo volu-
me de vendas em alguns meses do exercício e a manutenção
do volume de compras, ocasionando maior crédito pelas en-
tradas de insumos e menor débito pelas vendas dos produtos
acabados, além das vendas direcionadas ao Canal de Expor-
tação. O planejamento de caixa da Companhia é utilizar os
créditos ao longo dos próximos meses de 2022. (b) Em 2020,
ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, as opera-
ções da Companhia afetaram os saldos de alguns impostos a
recuperar, esse efeito tem destaque para o ICMS que em vir-
tude do baixo volume de vendas em alguns meses do exercí-
cio e a manutenção do volume de compras, ocasionou maior
crédito pelas entradas de insumos e menor débito pelas ven-
das dos produtos acabados, além de vendas direcionadas ao
Canal de Exportação. Na consolidação do saldo na matriz
pela transferência dos saldos entre Estabelecimentos o resul-
tado é o saldo credor atual que deverá ser compensado ao
longo dos próximos meses de 2022.
8. Outras contas a receber 2021 2020
Depósitos judiciais 122 122
Instrumentos derivativos (a) 35.189 4.216
Benefícios a empregados 1.096 1.139
Adiantamentos à funcionários 587 1.058
Demais ativos 1.728 446
Total 38.723 6.981
Circulante 38.422 6.628
Não circulante 300 353
(a) Refere-se às operações cambiais de commodities (çúcar)
com efeito de proteção em relação às variações do mercado.

9. Imobilizado Saldo em 2021
Depreciação Saldo liquído Depreciação Custos totais

Saldo em 2020 Adições Baixas do exercício em 2021 Acumulada 2021
Terrenos 15.252 - - - 15.252 - 15.252
Imóveis 23.486 5 - (755) 22.736 (12.572) 35.308
Máquinas e equipamentos 23.709 3.386 (90) (3.667) 23.338 (37.216) 60.554
Instalações 7.284 3.041 - (1.379) 8.946 (9.807) 18.753
Móveis e utensílios 539 45 (1) (112) 471 (2.732) 3.203
Veículos 517 2.704 (203) (399) 2.619 (372) 2.991
Computadores e periféricos 152 187 (3) (166) 170 (4.426) 4.596
Outros ativos 275 874 - - 1.149 - 1.149
Bens em andamento 5.103 - - - 5.103 - 5.103
Direito de uso (imóvel) 11.934 - - (1.531) 10.403 (1.733) 12.136
Total 88.251 10.242 (297) (8.009) 90.187 (68.858) 159.045

2020
Depreciação Saldo Depreciação

Saldo em 2019 Adições Baixas do exercício em 2020 acumulada Custo
Terrenos 15.252 - - - 15.252 - 15.252
Imóveis 23.915 323 - (752) 23.486 (11.818) 35.304
Máquinas e equipamentos 25.770 1.515 (44) (3.546) 23.695 (36.177) 59.872
Instalações 7.188 1.277 - (1.181) 7.284 (8.493) 15.777
Móveis e utensílios 582 80 (9) (114) 539 (2.806) 3.345
Veículos 842 - - (325) 517 (1.111) 1.628
Computadores e periféricos 379 - - (227) 152 (4.444) 4.596
Outros ativos 393 - (104) - 289 - 289
Bens em andamento 5.088 15 - - 5.103 - 5.103
Direito de uso (imóvel) - 12.136 - (202) 11.934 (202) 12.136
Total 79.409 15.346 (157) (6.347) 88.251 (65.051) 153.302

A seguir as taxas anuais médias de depreciação:
Taxas médias anuais de depreciação

Imóveis 4%
Máquinas e equipamentos 10%
Instalações 10%
Móveis e utensílios 10%
Veículos 20%
Computadores e periféricos 20%

De acordo com a CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável
de ativos, anualmente é avaliado se há alguma indicação de
que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Somente se
houver alguma indicação, deve ser estimado o valor recuperá-
vel do ativo. No caso de haver alguma indicação, as análises
de recuperabilidade compreendem a projeção de lucratividade
e de caixa futuro das unidades de negócio da Companhia, a
qual é apresentada a valor presente, de forma a identificarmos

o grau de recuperabilidade do ativo a que se refere. Durante o
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, não foram cons-
tatados indícios de ativos que remanescem nos livros da Com-
panhia registrados contabilmente por um valor superior àquele
passível de ser recuperado por uso ou por venda.
10. Fornecedores 2021 2020
Fornecedores nacionais
Material improdutivo 690 675
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LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A. CNPJ nº 61.297.784/0001-56
Matéria-prima 44.603 40.362
Embalagem 10.811 8.760
Outros 1.989 2.252
Transporte 4.555 4.176
Imobilizado 311 344
Fornecedores estrangeiros
Matéria-prima 6.632 1.020
Transporte 2093 1.233
Total 71.684 58.822
O aumento de 23,81% na linha de matéria-prima, está relacio-
nado principalmente pelo impacto do dólar nos insumos, que
fechou 2020 em 5,1967e considerável aumento em 2021, fe-
chando em 5,5999 e pela postergação de pagamento junto aos
fornecedores através de negociação em virtude da pandemia,
e pela perspectiva positiva de volumes para o início de 2022.
11. Empréstimos e financiamentos
Empréstimo em Vencimento
moeda nacional Taxa final 2021 2020
Nota de crédito à
exportação - NCE-BRA 14,01% nov/25 8.578 11.266

Capital de Giro
Exportação - ITAU 12,95% out/23 6.571 9.749

Capital de Giro
Exportação - ITAU 12,31% mar/22 3.020 -

Capital de Giro
Exportação - C.E.F 11,82% nov/24 3.664 4.905

Arrendamento mercantil 14,07% set/24 330 211
Empréstimo em moeda estrangeira
Adiantamento de contrato de
câmbio - ACC-BRAS 13.690 -

Operações com derivativos
Marcação a mercado de derivativos 37.696 16.170
Total 73.549 42.301

Circulante 57.616 23.749
Não circulante 15.933 18.552
Total 73.549 42.301
Os empréstimos de capital de giro e adiantamentos de contra-
to de câmbio estão garantidos por notas promissórias e a to-
talidade da carteira de cobrança até o limite mantido na insti-
tuição, e as operações de Finame e Arrendamento mercantil,
pelos próprios bens financiados. A Companhia utiliza instru-
mentos financeiros somente para proteção de riscos identifi-
cados limitados a 100% do valor desses riscos, conforme po-
lítica da organização. As operações com derivativos são ex-
clusivamente utilizadas para reduzir a exposição à flutuação
de moeda estrangeira e taxa de juros, visando à manutenção
do equilíbrio da estrutura de capital. A operação principal rea-
lizada pela Companhia refere-se à proteção do açúcar, prin-
cipal insumo de sua manufatura, sendo a gestão dessa ope-
ração é realizada em conjunto com a FCStone. A Companhia
possui contratos de empréstimos que contém cláusulas restri-
tivas não financeiras (covenants), as quais estão em confor-
midade em 31 de dezembro de 2021, sendo estas: (i) Deixar
de cumprir qualquer obrigação estabelecida nos instrumentos
de créditos firmados; (ii) Sofrer protestos de dívida líquida e
certa, salvo se for feito por erro ou má fé, devidamente com-
provados; (iii) Suspender as atividades por mais de 30 dias;
(iv) Vier a ser impedido, por normas do Banco Central do
Brasil, de participar de operações de crédito, inclusive como
coobrigado; (v) For sujeito passivo de demanda judicial que
possa atingir os direitos creditório dos bancos; e (vi) Pedir
recuperação judicial, ou for decretada a sua falência, ou tiver
contra si formulação de pedido de liquidação ou decretação
de intervenção.

Modalidade Saldo inicial Provisão Var.Cambial Var.Cambial Saldo final
31/12/2020 Captação Pagamentos de Juros Ganho Perda 31/12/2021

Nota de crédito à exportação 25.919 12.000 18.189 2.101 - - 21.832
Adto Contrato de câmbio - ACC - 19.558 5.624 297 2.192 1.652 13.690
Leasing 211 329 216 8 - - 331
Total 26.130 31.887 24.029 2.406 2.192 1.652 35.854
A seguir demonstramos anualmente amortização projetada da
dívida:
Vencimentos em: 2022 2023 Após 2023 Total
Empréstimo em moeda nacional
Nota de crédito à
exportação - NCE-BRA 2.782 2.782 2.953 8.517

Capital de Giro
Exportação - Itaú 3.428 3.143 - 6.571

Capital de Giro
Exportação - Itaú 3.020 - - 3.020

Capital de Giro
Exportação - C.E.F 1.256 1.256 1.152 3.664

Arrendamento mercantil 120 121 90 331
Adiantamento de contrato
de câmbio - ACC-Bras 9.314 4.433 - 13.747

Marcação a mercado
de derivativos 37.696 - - 37.696

Total 57.616 11.735 4.195 73.546
12. Obrigações trabalhistas e tributárias

31/12/2021 31/12/2020
Obrigações tributárias:
PIS a recolher 42 180
Cofins a recolher 210 -
IRPJ a recolher 528 189
CSLL a recolher - 1.108
Outros impostos e contribuições 152 250
ICMS a recolher 147 -
Obrigações trabalhistas:
FGTS 297 287
INSS a recolher 955 1.952
Parcelamentos: -
Parcelamento INSS 796 -
Parcelamento ICMS - PPI - 5.033
Parcelamento federal-IR/CS/PIS/Cofins - 4.199
Refis crise 4.386 -
Parcelamento PERT 3.803 -
Parcelamento IRPJ, CSLL e PIS 557 -
Total 11.873 13.198
Circulante 3.361 4.954
Não circulante 8.512 8.244
Total 11.873 13.198
12.1. Parcelamentos - O Governo Federal editou a MP 783
que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária -
PERT. O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não
tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles
objetos de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em
discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de lança-
mento de ofício efetuados após a publicação da Lei 13.496/
2017 (25.10.2017), desde que o requerimento seja efetuado no
prazo de adesão. Em dezembro de 2017 foi homologada a
adesão da Companhia ao PERT - Programa Especial de Regu-
larização Tributária. Os processos em discussão referente
Contribuição Previdenciária 60 relativas ao ano de 2015 pela
Desoneração da Folha de Pagamento, CSLL 60 e IRPJ 60 pela
tributação das Receitas oriundas da Desoneração da folha de
pagamento foram incluídos no programa. O PERT - Programa
Especial de Regularização Tributária, ofereceu benefícios, os
quais a Companhia julgou vantajosos frente a obrigação origi-
nal, com parcelamento em até 145 parcelas com redução de
80% dos juros e 40% da multa. Em 14 de dezembro de 2018
houve a consolidação do Pert, agora a Companhia possui con-
trole sobre dois blocos de parcelamentos, onde além do Pert
possui o Refis com adesão feita em dezembro de 2013, institu-
ído pela Lei no 11.941/09 e pela Medida Provisória no 70/2009
sendo reaberto o prazo através da Lei no 12.865/13. Ambos os
parcelamentos se encontram regulares e em 31 de dezembro
de 2021, seus saldos a pagar conforme extrato da Receita Fe-
deral do Brasil são: Refis da Crise – a pagar 83 parcelas de
180 no valor de R$ 54.649,67 (dezembro de 2021) com previ-
são de pagamento da última parcela em novembro de 2028.
Pert - a pagar 91 parcelas de 145 no valor de R$ 42.224,54
(dezembro de 2021) com previsão de pagamento da última par-
cela em agosto de 2029.

Saldo em Amortização Juros de Saldo em
31/12/2020 Principal atualização 31/12/2021

Parcelamentos:
Refis da Crise 5.033 (647) 1.251 4.386
Pert 4.199 (497) 593 3.803
INSS - 60 (205) 7 796
IRPJ - 60 (190) 80 557
Total 9.232 (1.539) 1.931 9.542
13. Provisão para contingências - A Companhia é parte en-
volvida em processos trabalhistas e tributários, e está discutin-
do essas questões tanto na esfera administrativa como na judi-
cial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos
judiciais. As respectivas provisões para contingências foram
constituídas considerando a estimativa feita pelos Assessores
Jurídicos, para os processos cuja probabilidade de perda nos
respectivos desfechos foi avaliada como provável. A Adminis-
tração acredita que a resolução destas questões não produzirá
efeito significativamente diferente do montante provisionado.
13.1. Composição da provisão de contingências

2021 2020
Contingências trabalhistas e previdenciárias (a) 366 366
Contingências cíveis - -
Contingências tributárias (b) - 464
Total 366 830
(a) As contingências trabalhistas e previdenciárias referem-se
a processos movidos por ex-funcionários vinculados a verbas
decorrentes da relação de emprego e a vários pleitos indeniza-
tórios; e (b) As contingências tributárias referem-se a estorno
de ICMS de baixas de Estoque de 2016, sendo as mesmas
estornadas em 2021, por completar 05 anos.

13.2. Movimentação das provisões de contingências
2021 2020

Saldo inicial 830 1.168
Provisões - 366
Reversões (464) (704)
Saldo final 366 830
Com base na avaliação dos assessores jurídicos da Compa-
nhia, há processos com probabilidade de perda possível no
montante de R$ 9.354 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 8.514
em 2020).
14. Arrendamento - O cronograma de pagamento dos arren-
damentos e conforme segue: Saldo final em: 2021 2020
Fluxo de pagamentos
Total 1.967 2.186
(-) Encargos financeiros futuros (96) (122)
Valor presente dos pagamentos 2.088 2.088
Passivo circulante 1.936 1.863
Passivo não circulante 8.951 10.283
A movimentação do arrendamento e conforme segue:
Saldo final em: 2021 2020
Celebração de contrato em 1o de dezembro
de 2020 12.136 12.136

Pagamentos (1.361) -
Juros incorridos 112 10
Saldo final 10.887 12.146
Passivo circulante 1.936 1.863
Passivo não circulante 8.951 10.283
A Companhia não possui outros contratos de arrendamento
para os quais não foram aplicados os requisitos do pronuncia-
mento técnico CPC 06 (R2) - Arrendamentos.
15. Patrimônio líquido - 15.1. Capital social - O capital social
subscrito e integralizado, está representado por 1.500.000
ações nominativas com valor nominal de R$ 10,00, totalizando
R$ 15.000. 15.2. Reservas legal - A reserva legal é constituída
anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercí-
cio e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva
legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e au-
mentar o capital. 15.3. Destinação do lucro líquido - O lucro
líquido do exercício, após a constituição da reserva legal é
destinado como “Reserva de lucros a realizar”. Em decorrên-
cia do acima descrito, o lucro líquido da Companhia tem sido
destinado da seguinte forma: 2021 2020
Lucro líquido do exercício 15.805 12.248
Dividendos propostos 15.4 (4.770) (2.909)
Destinação da reserva legal (5%) (397) (612)
Reavaliação do ajuste de avaliação
patrimonial 15.5 945 898

Apropriação de lucros a realizar 11.583 9.625
15.4. Dividendos propostos - O Estatuto social da Compa-
nhia prevê que os dividendos não sejam inferiores a 25% do
lucro líquido do exercício atribuível a participação dos contro-
ladores, portanto, a Companhia registrou a obrigação no final
do exercício de 2020 para os dividendos mínimos obrigatórios.
Os dividendos a pagar são reconhecidos no passivo em 31 de
dezembro de cada ano sempre que houver lucro.

2021 2020
Lucro líquido do exercício 15.805 12.248
(-) Reserva legal - 5% (397) (612)
Lucro líquido ajustado para fins
de dividendos 15.408 11.636

Dividendos obrigatórios - 25% (a) 4.770 2.909
Realização do ajuste de
avaliação patrimonial (945) (898)

Reserva de lucros 11.583 9.625
(a) Durante o exercício de 2021, a Companhia realizou o paga-
mento antecipado dos dividendos no montante de R$ 4.770,
conforme aprovado em AGOE aprovada em 16 de fevereiro de
2021. 15.5. Ajuste de avaliação patrimonial - Reflete a
reavaliação espontânea dos ativos imobilizados, relativos ao
Grupo de máquinas e equipamentos da Companhia, líquidos
dos efeitos tributários, e é realizada com base na depreciação
desses ativos. A Companhia constituiu imposto de renda e con-
tribuição social diferidos passivos referentes à reserva de
reavaliação no montante de R$ 7.021 em 31 de dezembro de
2021 (R$ 7.342 em 31 de dezembro de 2020). 15.6. Lucro
básico e diluído por ação - Apresentamos a seguir o cálculo
do prejuízo por quota básico: 2021 2020
Numerador básico
Resultado do exercício 15.805 12.248
Denominador
Média ponderada de ações - básica 1.500 1.500
Lucro básico por ação em (R$) 10,5367 8,1653
A Companhia não possui itens diluidores para o cálculo do lu-
cro diluído por ação. 16. Receita operacional líquida

2021 2020
Receita bruta de vendas - mercado interno 532.686 449.932
Receita bruta de vendas -
mercado externo (a) 70.704 85.332

(-) Descontos incondicionais (b) (105.666) (85.882)
(-) Devoluções (7.710) (5.741)
(-) Impostos sobre vendas (78.634) (70.346)
Receita líquida de vendas 411.380 373.295
(a) Em 2021 a Companhia focou esforços para manutenção de
suas exportações, que representaram 14,21 das receitas nes-
se exercício. Apesar do menor volume quando comparado com
2020, o aumento da taxa do dólar no exercício, fechando em
R$5,5999 maior do que R$ 5,1967 de 31 de dezembro de
2020, garantiu um resultado positivo para o canal de Exporta-
ção; e (b) A mudança ocorrida em 2020 nana política Comer-
cial da companhia, com unificação de tabela de preço, pas-
sando a prevalecer a maior tabela, e o maior desconto, também
levou impacto na linha de Descontos Incondicionais com alta
na variação, em virtude de maior desconto aplicado.

17. Gerais, administrativas, comerciais e custos
Custo dos produtos vendidos 2021 2020
Matéria-prima e materiais de
uso e consumo (a) (262.461) (230.252)

Custos com pessoal (b) (40.150) (35.224)
Serviços de terceiros (1.977) (1.481)
Depreciação e amortização (4.201) (3.928)
Total (308.789) (270.885)
(a) O aumento nos custos com matéria-prima e materiais de
uso e consumo está relacionado com a forte volatividade da
moeda americana, fechou o ano com aumento de de7,5%,
sendo cotado a R$ 5,5799, mas ao longo do exercício de 2021
o dólar teve fortes picos e chegou a ser cotada a R$ 5,79 , essa
variação cambial impacta diretamente os insumos importados e
também parte dos nacionais que sofrem indiretamente com o
efeito cambial; e (b) O aumento nos custos com pessoal se
devem a restruturação da área Comercial, em convergência
com as estratégias da companhia, fortalecendo o time com
dois executivos, sendo um deles o Diretor Comercial B2C, além
da restruturação da área de Operações que foi contemplada
com uma gerência de Recursos Industriais.
Gerais, administrativas e comerciais 2021 2020
Despesas com pessoal (38.636) (34.540)
Despesas comerciais (5.438) (6.635)
Despesas com fretes e carretos (6.655) (5.328)
Despesas com depreciação (4.192) (2.784)
Despesas com manutenção (6.865) (5.113)
Despesas com comissões e corretagens (3.749) (2.031)
Despesas com prestadores de serviços (9.814) (7.430)
Despesas tributárias (1.502) (701)
Despesas sobre fretes (5.232) (3.825)
Despesas com armazenagem (1.384) (803)
Outras despesas (1.217) (6.159)
Total (84.684) (75.349)
18. Receitas e despesas financeiras 2021 2020
Receitas financeiras
Descontos obtidos 1487 653
Juros ativos 382 140
Total 1.869 793
Despesas financeiras
Juros passivos (2.705) (2.690)
Descontos concedidos (4.858) (3.888)
Despesas bancárias diversas (1.170) (1.522)
Imposto sobre operações
financeiras  (IOF) (132) (62)

Perda com instrumento
derivativo realizado (17.967) (8.953)

Perda com instrumento derivativo
não realizado (32.492) (10.906)

Total (59.324) (28.021)
2021 2020

Variação cambial líquida
Variação cambial ativa 63.821 31.268
Variação cambial passiva (4.661) (16.463)
Total 59.160 14.805
Resultado financeiro líquido 1.705 (12.423)
19. Imposto de renda e contribuição social corrente e dife-
rido - a) Reconciliação do imposto de renda e da contribui-
ção social diferido 2021 2020
Passivo fiscal diferido
Ajuste de avaliação patrimonial 20.650 21.595
Alíquota vigente 34% 34%
Total passivo fiscal diferido (7.021) (7.342)
Ativo fiscal diferido
Provisão estimada de crédito de
liquidação duvidosa (954) (699)

Provisão de contingências (366) (830)
Ganhos ou perdas com hedge e
transações com leasing (2.720) (2.557)

Provisão fretes e carretos (1.592) (1.216)
Provisão gás natural (716) (465)
Provisão energia elétrica (310) (309)
Provisão com reembolso de clientes 1 (2.238)
Provisão com transações de clientes 1.358 -
Provisão de fornecedores (783) (631)
Provisão de passivo financeiro - Hedge (3.353) (13.017)
Outras adições temporárias (773) (367)
Total (10.208) (22.329)
Alíquota vigente 34% 34%
Total ativo fiscal diferido 3.472 7.592
Total ativo (passivo) diferidos (3.549) 250
b) Composição da despesa 2021 2020
Imposto corrente
Imposto de renda corrente (2.822) (2.743)
Contribuição social sobre o lucro corrente (1.071) (1.042)
Total (3.893) (3.785)
Imposto diferido
Imposto de renda diferido (3.030) (1.781)
Contribuição social sobre o lucro diferida (1.091) (641)
Total (4.121) (2.422)
Total (8.014) (6.207)
c) Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contri-
buição social 2021 2020
Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social 23.819 18.455

Imposto calculado com base

em alíquotas vigentes - 34% (8.098) (6.275)
Reconciliação do imposto corrente:
(Adições)/Exclusões permanentes
Lei do bem - Lei no 11.196/2005
- Inovação tecnológica 796 586

Doações e brindes (198) (422)
Outras adições permanentes (980) (250)
Benefícios fiscais deduzidos do IRPJ 152 153
Totais das exclusões permanentes (230) 67
(Adições) /exclusões temporárias
Provisão / reversão para créditos de
liquidação duvidosa (87) 306

Provisão com transações de clientes 462 -
Provisão / reversão comissões (97) 37
Provisão / reversão energia elétrica - (105)
Provisão para despesa com frete (128) 143
Provisão / reversão fornecedores (52) (177)
Provisão para contingências - 114
Ganhos ou perdas com hedge e
transações com leasing 10.312 880

Provisão / reversão de passivo
financeiro – Hedge (7.003) 1.294

Efeito líquido das transações com leasing 14 39
Outras adições / exclusões temporárias 635 (699)
IR e CS calculado s/ prejuízo fiscal 147 590
Depreciação + juros s/ arrendamento
mercantil CPC 06 - IFRS 16 (92) -

Totais das adições/exclusões
temporárias 4.111 2.422

Imposto de renda e contribuição
social corrente (3.893) (3.785)

Imposto de renda e contribuição
social diferidos (4.121) (2.422)

Total da despesa com imposto de
renda e contribuição social (8.014) (6.207)

Alíquota efetiva de imposto de
renda e contribuição social 34% 34%

20. Seguros (não auditado) - A Companhia adota a política
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a ris-
cos por montantes considerados pela Administração como
suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a
natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os
prêmios foram devidamente pagos. A Companhia possui um
programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de deli-
mitar os riscos, buscando no mercado coberturas compatí-
veis com o nosso porte e operações, sendo a nossa cobertu-
ra de seguros consistentes com as outras Companhias de di-
mensão semelhante operando no setor. As premissas de ris-
cos dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auto-
ria das demonstrações contábeis, consequentemente, não fo-
ram auditadas pelos nossos auditores independentes. 21.
Instrumentos financeiros - A Companhia mantém opera-
ções com instrumentos financeiros. A Administração desses
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacio-
nais visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança.
A Administração de riscos e gestão de instrumentos finan-
ceiros é realizada pela Tesouraria, também fica sobre res-
ponsabilidade deste departamento o mapeamento, a defini-
ção de estratégia e controle de todos os riscos financeiros.
A Administração supervisiona a gestão desses riscos. As
políticas e procedimentos adotados pela entidade são apro-
priados para que os riscos financeiros sejam identificados,
avaliados e gerenciados. Todas as medidas são revisadas e
aprovadas pelo Comitê de Risco, que é composto pelo CEO,
Diretor Financeiro, Diretor de Compras e Tesoureiro. Não
são realizadas operações envolvendo instrumentos financei-
ros com finalidade especulativa. Adicionalmente, a Adminis-
tração procede com a avaliação tempestiva, acompanhando
os resultados financeiros obtidos avaliando as projeções futu-
ras, como forma de garantir o cumprimento do plano de negó-
cios definido e monitoramento dos riscos aos quais está ex-
posta. 21.1. Fatores de risco financeiro - As atividades da
Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de
mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de
valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa), risco de
preço, risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é
realizada pela alta administração da Companhia, segundo as
políticas aprovadas pelos sócios. A Alta Administração da
Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra
eventuais riscos financeiros. 21.1.1. Risco de mercado - a)
Risco de taxa de juros - O risco de taxa de juros decorre da
parcela da dívida e aplicações financeiras referenciadas ao
CDI, que podem afetar as receitas ou despesas financeiras
caso ocorra um movimento desfavorável nas taxas de juros ou
na inflação. Considerando que parte substancial dos emprés-
timos da Companhia estão atrelados a taxas prefixadas, a Ad-
ministração entende que o risco de mudanças significativas
no resultado e nos fluxos de caixa é baixo. Devido à natureza,
complexidade e isolamento de uma única variável, as estimati-
vas apresentadas podem não representar fielmente o valor da
perda, caso a variável em questão tenha a deterioração apre-
sentada. O cálculo foi efetuado para um cenário considera-
dos pela Administração como razoavelmente possíveis de
ganho/perda no período de um mês.

CDI Exposição
Cenário Cenário

Taxa de Posição em razoavelmente razoavelmente
Indexador juros a.a. 31/12/2021 possível % possível R$

Arrendamento mercantil CDI 153,80% 331 11,65% a.a 59
Nota de crédito à exportação - NCE -BRA CDI 69,90,3% (8.578) 11,65% a.a (699)
Capital de giro exportação - ITAU CDI 139,03% (6.571) 11,65% a.a (1.064)
Capital de giro exportação - C.E.F CDI 129,20% (3.664) 11,65% a.a (551)
Total 8.481 (2.255)
b) Risco cambial e commodities - O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por
causa de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.

Cenário Cenário
Taxa do Posição em razoavelmente razoavelmente

Indexador dólar 31/12/2021 possível % possível R$
Clientes estrangeiros USD 5,5805 5.118 10% a.a 512
Fornecedores estrangeiros USD 5,5805 (8.751) 10% a.a (875)
Instrumentos derivativos USD 5,5805 (37.696) 10% a.a (3.770)
Total (41.328) (4.133)
A exposição líquida ao risco da taxa de câmbio e commodities por ativos e passivos em moeda estrangeira, no exercício findo
em 31 de dezembro de 2021 foi um passivo de R$ 37.696. A
Companhia tem contratado operações financeiras com deriva-
tivos visando à proteção de sua exposição ao risco de câmbio
e commodities. Os principais instrumentos financeiros derivati-
vos e os seus valores por categoria são os seguintes: · Deriva-
tivos – açúcar; e · Derivativos - moeda. As operações de deri-
vativos de açúcar e moeda visam a proteger a Companhia da
exposição a riscos financeiros que a entidade possui relacio-
nados as suas operações. c) Risco de crédito - O risco de
crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em
bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de
crédito a clientes como montadoras e o mercado de reposição.
Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente tí-
tulos de entidades consideradas de primeira linha. A área de
análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, le-
vando em consideração sua posição financeira, experiência
passada e outros fatores. A entidade está exposta ao risco de
crédito em suas atividades operacionais, incluindo depósitos
em bancos e instituições financeiras e outros instrumentos fi-
nanceiros, os quais relacionamos os principais a seguir: Caixa
e equivalentes de caixa - O risco de crédito de saldos com
bancos e instituições financeiras é administrado pela Tesoura-
ria de acordo com a política por esta estabelecida. Os recursos
excedentes são investidos apenas em contrapartes aprovadas
e dentro do limite estabelecido a cada uma. A exposição máxi-
ma da entidade ao risco de crédito em relação aos componen-
tes do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 é o va-
lor justo do saldo existente na rubrica de “Caixa e equivalentes
de caixa”. Contas a receber - O risco de crédito do cliente é
administrado estando sujeito aos procedimentos, controles e

política por ela estabelecida em relação a esse risco. Os limites
de crédito são estabelecidos para todos os clientes com base
em critérios internos de classificação. A qualidade do crédito
do cliente é avaliada com base em um sistema interno de clas-
sificação de crédito. Os recebíveis de clientes em aberto são
acompanhados com frequência pela tesouraria. Os limites de
riscos individuais são determinados com base em classifica-
ções internas ou externas de acordo com os limites determina-
dos pela Administração. A utilização de limites de crédito é
monitorada regularmente. Não foi ultrapassado nenhum limite
de crédito durante o exercício e a administração não espera
nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contra-
partes, além da provisão já constituída (Nota Explicativa no 5).
d) Risco de liquidez - A previsão de fluxo de caixa é realizada
pela administração da Companhia. A Administração monitora
as previsões contínuas das exigências de liquidez da Compa-
nhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para aten-
der às necessidades operacionais. Essa previsão leva em con-
sideração os planos de financiamento da dívida da Compa-
nhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas inter-
nas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exi-
gências regulatórias externas ou legais - por exemplo, restri-
ções de moeda. O excesso de caixa mantido pela Companhia,
além do saldo exigido para administração do capital circulante,
é investido em contas correntes com incidência de juros, depó-
sitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instru-
mentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente
para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas
previsões acima mencionadas. A tabela a seguir analisa os
passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas

de vencimento, correspondentes ao período remanescente no
balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Menos de Entre um e Entre dois e
um ano dois anos cinco anos

Em 31 de dezembro de 2021
Empréstimo e
financiamentos 57.616 11.734 4.199

Fornecedores 71.684 - -
Total 129.299 11.734 4.199
e) Gestão de capital - Os objetivos da Companhia ao adminis-
trar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de conti-
nuidade da Companhia para oferecer retorno aos sócios e be-
nefícios às outras partes interessadas, além de manter uma
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter
ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a
política de pagamento de dividendos, devolver capital aos sóci-
os ou, ainda, vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível
de endividamento. A Companhia monitora o capital com base
no índice de alavancagem financeira. Esse índice correspon-
de à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida,
por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo
empréstimos de curto e longo prazo, conforme demonstrado
no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e
equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
podem ser assim sumariados: 2021 2020
Total dos empréstimos (Nota
Explicativa no 12) 73.549 42.301

Menos: caixa e equivalentes de caixa
(Nota Explicativa no 4) (1.342) (4.026)

Dívida líquida 72.207 38.705
Total do patrimônio líquido 52.842 38.076
Total do capital 125.049 76.351
Índice de alavancagem financeira - % 57,74% 47,99%
21.2. Estimativa do valor justo - Pressupõe-se que os saldos
das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornece-
dores pelo valor contábil, menos a perda (impairment), estejam
próximos de seus valores justos, considerando os prazos de
realização e liquidação desses saldos, de no máximo 45 dias.
O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação,
é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratu-
ais, futuros, pela taxa de juros vigente no mercado, que está
disponível para a Companhia para instrumentos financeiros si-
milares. As taxas de juros efetivas nas datas dos balanços são
os habituais no mercado e os seus valores justos não diferem
significativamente dos saldos nos registros contábeis. Os ins-
trumentos financeiros são mensurados ao valor justo nas datas
dos balanços conforme determinado pelo CPC 40 - Instrumen-
tos Financeiros: Evidenciação e de acordo com a seguinte hie-
rarquia: Nível 1: avaliação com base em preços cotados (não
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos
nas datas dos balanços. Um mercado é visto como ativo se os
preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a
partir de uma Bolsa de Mercadorias e Valores, um corretor,
grupo de indústrias, serviço de precificação ou agência regu-
ladora e aqueles preços representam transações de mercado
reais, as quais ocorrem regularmente em bases puramente co-
merciais. Nível 2: utilizado para instrumentos financeiros que
não são negociados em mercados ativos (por exemplo, deriva-
tivos de balcão), cuja avaliação é baseada em técnicas que,
além dos preços cotados incluídos no Nível 1, utilizam outras
informações adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo
direta (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, deri-
vados dos preços). Nível 3: avaliação determinada em virtude
de informações, para os ativos ou passivos, que não são base-
adas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, informações
não observáveis). Em 31 de dezembro de 2021, a mensuração
dos derivativos da Companhia se enquadra no Nível 2. O valor
justo das operações de derivativos (“swaps”) é determinado
com base nas taxas futuras de Juros e Câmbio no fechamento
do balanço e o valor resultante foi descontado a valor presente.
21.3. Instrumento financeiro por categoria - a) A Administra-
ção entende que o valor justo dos ativos e passivos financeiros
é registrado pelo preço de saída, ou seja, o valor que seria re-
cebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de
um passivo em uma transação corrente entre partes dispostas
a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Assim
os instrumentos financeiros representados acima, os quais são
reconhecidos nas demonstrações contábeis pelos seus valores
contábeis, não apresentam variações significativas em relação
aos respectivos valores de mercado, pois: (i) As taxas contrata-
das dos empréstimos e financiamentos são próximas aos seus
respectivos preços de saída atualmente praticados no merca-
do; (ii) Os vencimentos de parte substancial dos saldos, exceto
empréstimos e financiamentos, ocorrem em datas próximas às
dos balanços; e (iii) Instrumentos financeiros derivativos, caixa
e aplicações financeiras, já estão registrados pelo seu valor
justo.
Ativos financeiros Categoria 2021 2020
Caixa e equivalentes Valor justo por 1.342 4.026
de caixa meio do resultado

Contas a receber Empréstimos e 51.213 39.230
recebíveis

Partes relacionadas Empréstimos e - -
recebíveis

Instrumentos financeiros Registrado pelo 35.188 4.215
derivativos valor justo
Passivos financeiros
Fornecedores Custo amortizado 71.684 58.822
Dividendos a pagar Custo amortizado - 4.080
Empréstimos e Custo amortizado 19.920 7.579
arrendamentos CP
Instrumentos Registrado pelo 37.696 16.170
financeiros derivativos valor justo
Empréstimos e arrendamentos LP
Nota de crédito à Custo 5.735 8.517
exportação - NCE-BRA amortizado
Capital de Giro Custo amortizado 3.145 -
Exportação - ITAU
Capital de Giro Custo amortizado - -
Exportação - ITAU
Capital de Giro Custo amortizado 2.408 -
Exportação - C.E.F
Arrendamento Custo amortizado 211 -
mercantil
Empréstimo em moeda estrangeira
Adto de contrato de Custo amortizado 4.433 -
câmbio - ACC
Capital de giro Custo amortizado - 10.035
exportação - CEF/ ITAU
22. Transações que não afetam o caixa - Conforme requeri-
do pelo pronunciamento técnico CPC 03 (R2) - Demonstração
dos Fluxos de Caixa, item 43, a seguir estão apresentadas as
transações de investimento e financiamento que não envolvem
o uso de caixa ou equivalentes de caixa, e, portanto, foram ex-
cluídas da demonstração dos fluxos de caixa.

31/12/2021 31/12/2020
Atividades de investimento
Ativo de direito de uso - 12.136
Atividades de financiamento
Passivo de arrendamento - 12.136
Total - 24.272
23. Eventos subsequentes - Conflito Ucrânia x Russia - A
companhia realizou revisão em seu Planejamento Orçamentá-
rio de 2022 no início deste exercício, para considerar as pos-
síveis perdas em volume de vendas destinadas ao exterior,
em decorrência da guerra na Europa entre Rússia e Ucrânia.
O planejamento anterior contemplava vendas no montante
aproximado de R$ 31,747, destinadas ao mercado russo,
contudo em virtude dos embargos impostos aquele país pela
comunidade internacional, as exportações passaram a ser
inviáveis e a receita esperada foi desconsiderada no planeja-
mento da companhia, com respaldo do próprio cliente, mas
estrategicamente a direção da LIOTÉCNICA atuou com ajus-
tes e ações para que ocorram compensações, em outras
frentes do mercado interno.

Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. - Salomão Schwartzman - Presidente     -     Humberto Tavares Thomaz - Contador CRC: AM-011127/O-5 T SP
Relatório do auditor independente sobre as demonstra-
ções contábeis - Aos Administradores e Acionistas da
Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. - Embu das Artes -
SP. Opinião com ressalva - Examinamos as demonstrações
contábeis da Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. (“Com-
panhia”), respectivamente, que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício fin-
do nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na se-
ção a seguir, instituída “Base para opinião com ressalva, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira da Liotécnica Tecnologia em Alimentos
S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas ope-
rações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva - O Ple-
nário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria,
em julgamento com repercussão geral no dia 13 de maio de
2021, que o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços) não compõe a base de cálculo do PIS (Programa
de Integração Social) e da Cofins (Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social), sendo a decisão homologada
a partir de 15 de março de 2017, data em que foi fixada a tese
de repercussão geral, quando do julgamento do recurso extra-
ordinário (RE) 574.706, ressalvadas as ações judiciais e admi-
nistrativas protocoladas até a data da sessão em que foi profe-

rido o julgamento. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia
possui ação judicial ajuizada em 25 de maio 2015 para a exclu-
são do ICMS da base de cálculo dos tributos de PIS e Cofins, e
com base na avaliação de seu assessor jurídico, o prognóstico
de perda é remoto, entretanto não procedeu com o registro do
referido crédito do qual possui realização de ganho pratica-
mente certa. Em decorrência desse assunto, o balanço patri-
monial no que tange ao ativo circulante, o patrimônio líquido e a
demonstração do resultado do exercício findo em 31 de de-
zembro de 2021, estão subavaliados de forma relevante, em
decorrência do não registro dos créditos tributários e suas res-
pectivas atualizações relativos aos referidos períodos requeri-
dos na ação judicial no montante estimado de R$ 37.019 mil.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em rela-
ção à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião com ressalva. Outras informações
que acompanham as demonstrações contábeis e o relató-
rio do auditor - A administração da Companhia é responsável
por estas outras informações que compreendem o relatório da
administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contá-
beis não abrange o relatório da administração e não expressa-

mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse rela-
tório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contá-
beis, nossa responsabilidade é ler o relatório da administra-
ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-
ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. se, com
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção re-
levante no relatório da administração, somos requeridos a co-
municar este fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pe-
las demonstrações contábeis - A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações contábeis, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os res-
ponsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos

objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoá-
vel, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso: · Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais; · Obtivemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstânci-
as, 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 razoabilida-
de das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração; · Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade opera-
cional 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 capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi-
cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênci-
as de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manter em continuidade operacional; e · Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objeti-
vo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis 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, eventu-
almente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 09 de junho de 2022
Raphael Tonetto Rodrigues - CT CRC 1SP-307.040/O-0

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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Será que, 
finalmente, veremos 

o Fust funcionar?

No fim de 2020, 
foi sancionada a 
lei que atualiza as 
possibilidades de uso 
do Fust, permitindo 
que o recurso 
fosse utilizado 
em políticas 
governamentais do 
setor

Sua aplicação origi-
nal, de 2001, ficava 
muito presa à difu-

são somente da telefonia 
fixa. Mas, a partir daquele 
momento, ele seria, final-
mente, liberado e banca-
ria projetos em prol da 
democratização da inter-
net e novas tecnologias. 

Era o momento do Fust 
(Fundo de Universaliza-
ção dos Serviços de Te-
lecomunicações) deixar 
de lado seu viés arreca-
datório, e sem destinação 
pertinente, em que foi 
usado por governos para 
pagamento de despesas, 
superávit primário, entre 
outras coisas sem ligação 
com a universalização dos 
serviços de Telecomuni-
cação.

E esse dinheiro é bem 
razoável, pode-se dizer. 
Só em 2021, de acordo 
com a associação Co-
nexis Brasil Digital, o 
fundo chegou a R$ 1,58 
bilhão (US$ 324 milhões) 
financiados com parte da 
receita bruta das empre-
sas de telecomunicações. 
O valor ultrapassa R$ 44 
bilhões quando somamos 
o total desde sua criação, 
há cerca de 20 anos. Mas, 
então, todo esse dinheiro 
finalmente seria aplicado 
na contribuição para a 
universalização das tele-
comunicações?

De lá para cá, nada acon-
teceu, porque, primeiro, 
era preciso um decreto 
para regulamentar a apli-
cação das novas regras e 
que fosse instaurado um 
Conselho Diretor para 
selecionar e gerenciar a 
aplicação dos recursos, 
processos finalizados nes-
te ano. Agora, esse grupo 
e o Ministério das Comu-
nicações vão referendar a 
proposta entregue pela 
Anatel que contempla a 
destinação dos recursos 
pelos próximos cinco 
anos. 

São 11 objetivos estra-
tégicos para uso do Fust. 
Destaque para a sugestão 
de distribuição de subsí-
dio para a assinatura de 
planos de conectividade. 
E essa é uma questão 
urgente e essencial. Le-
var o acesso à internet 
a todos, seja em casa, 

escola e/ou outros locais 
públicos, deve mesmo ser 
prioridade. Isso porque o 
abismo digital no Brasil 
ainda é grande e continua 
aumentando. 

Essa conexão já é uma 
ferramenta importante de 
produtividade, de educa-
ção, entre outros fatores 
primordiais, e quem não 
a tem, fica marginalizado. 
Isso precisa ser resolvido. 
Outro ponto importante 
é que a forma de acessar 
esse recurso seja isonômi-
ca, tanto para as grandes 
teles, quanto para as com-
petitivas. Até porque, as 
empresas regionais são as 
principais responsáveis 
pelo aumento da capi-
laridade da fibra óptica 
no país, principalmente 
no interior e áreas mais 
afastadas dos grandes 
centros. 

Segundo a subsidiária do 
grupo japonês Furukawa, 
o fornecimento de fibras 
e cabos ópticos para es-
sas companhias chegou 
a representar, em 2021, 
60% das vendas. Já para 
a brasileira OIW, esse 
grupo representou 80% 
das compras. O percen-
tual restante ficou com 
as grandes teles. E isso 
vem se tornando uma 
tendência, segundo as 
companhias.

E a recente aprovação 
do PL 79, que migrou 
o regime concessão de 
Telecomunicações para 
autorização, certamente 
se traduzirá em um desin-
teresse ainda maior por 
parte das grandes teles 
em investir na infraestru-
tura em regiões com bai-
xa demanda, já que isso 
não será uma obrigação. 
Neste ponto, o Fust tem 
todo o sentido de existir 
e precisa funcionar para 
ajudar a preencher esse 
“buraco”. 

Mesmo que até o mo-
mento o fundo não tenha 
atendido à expectativa 
de quando foi criado, 
seu papel precisa ser 
efetivo, colaborando para 
o aumento da oferta e 
disponibilidade de aces-
sos por banda larga, seja 
com fibra óptica ou outras 
tecnologias. 

Esse ponto será essen-
cial para alcançar uma 
evolução digital em nossa 
sociedade, esperada há 
bastante tempo e sem a 
qual estaremos conde-
nados a um papel ainda 
mais marginal no mapa 
mundial da tecnologia.

 
(*) - É CEO da Megatelecom, 

que oferece serviços personalizados 
na área de telecomunicações, 

e Vice-Presidente Executivo 
da Associação Brasileira das 

Prestadoras de Serviços de 
Telecomunicações Competitivas.

Carlos Eduardo Sedeh (*)
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: CLAyTOn MARTInS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/09/1996, empreiteiro, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Geci Martins de Oliveira e de Laudelina Maria de Oliveira; 
A pretendente: SAnDRA ALMEIDA MIRAnDA, brasileira, solteira, nascida aos 
25/09/1989, analista de cursos de atualização, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Samuel de Jesus Miranda e de Maria 
Helena Silva Almeida.

O pretendente: RAfAEL HEnRIquE SOuzA DE MOuRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 30/05/1985, montador de móveis planejados, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Luis Macario de Moura e de Rosa 
Alice de Souza; A pretendente: MICHELLE APARECIDA OSTInOwSky, brasileira, 
solteira, nascida aos 06/07/1983, analista de teste, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Anatole Ostinowsky e de Rosemary 
Aparecida de Souza Ostinowsky.

O pretendente: fRAnCISCO DEnILSOn nunES DE OLIVEIRA, brasileiro, soltei-
ro, nascido aos 11/01/1999, auxiliar de almoxarifado, natural de Campo Maior - PI, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Wilson Alves de Oliveira 
e de Antonia Nunes Leite Oliveira; A pretendente: LETICIA SILVA nASCIMEnTO 
DA ROCHA, brasileira, solteira, nascida aos 21/09/2000, do lar, natural de Campo 
Maior - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Pedro da Rocha Silva 
e de Edilene da Silva Nascimento.

O pretendente: JEffERSOn SAnTOS nASCIMEnTO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 13/12/1980, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Zilobaldo Oliveira Nascimento e de Julia Avelina dos Santos; A pre-
tendente: fABIAnA SILVA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 25/10/1984, 
do lar, natural de Recife - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José 
Farias de Oliveira e de Nadia Maria da Silva.

O pretendente: ELIEL CARDOSO DOS SAnTOS DAnTAS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 13/03/1997, auxiliar de estoque, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de João de Carvalho Dantas e de Urania Car-
doso dos Santos; A pretendente: MAIARA LuCEnIRA LEAL MEnDES, brasileira, 
solteira, nascida aos 12/08/1992, promotora de vendas, natural de Lorena - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jaci Machado Mendes e de Isa 
de Fatima Ferreira Leal.

O pretendente: LuCAS LIMA MOREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/06/1998, 
auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Arturo Moreira e de Maria Dorlange Ferreira Lima; A pre-
tendente: AnA CAROLInA LEAL, brasileira, solteira, nascida aos 24/05/1998, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jadir Leal 
e de Angela Maria Leal.

O pretendente: MIkAEL BARBOSA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 24/03/1996, motoboy, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de Juarêz Mendes dos Santos e de Sueli Barbosa 
dos Santos; A pretendente: VAnESSA PIRES SOuSA, brasileira, solteira, nascida 
aos 06/01/1998, técnica de enfermagem, natural de São Roque - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edilson Pires Sousa e de Maria Ivanir 
Matias Sousa.

O pretendente: MAnOEL fuRTunATO DE LuCEnA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 28/08/1976, boleiro, natural de Limoeiro - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Gilvan Furtunato de Lucena e de Josefa Maria de Oliveira Lu-
cena; A pretendente: EDILEnE MARIA DE ALBuquERquE, brasileira, solteira, 
nascida aos 19/03/1972, artesã, natural de Lagoa do Itaenga - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Luiz de Albuquerque Filho e de Tereza 
Maria da Conceição.

O pretendente: ELIzEu DE LIMA MODESTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/11/1978, auxiliar de limpeza, natural de Belém - PA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de João da Rocha Modesto e de Osmarina de Lima Modesto; A pre-
tendente: IzAnIL fERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 20/02/1989, auxiliar de 
limpeza, natural de Abaetetuba - PA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Izabel Cristina Ferreira dos Santos.

O pretendente: BRunO GARCIA CunHA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/03/1997, 
pedreiro, natural de Linhares - ES, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Gelcemir da Silva Cunha e de Rosely Garcia; A pretendente: EILA ILzAMARA DE SOu-
zA PACHECO, brasileira, solteira, nascida aos 23/11/1998, do lar, natural de Governador 
Valadares - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Mauro de Almeida 
Pacheco e de Luzia Alves de Souza.

O pretendente: ALISSOn PAuLO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/12/1998, 
estoquista, natural de São Joaquim do Monte - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Paulo João da Silva e de Edvania Maria da Silva; A pretendente: MARIAnA 
nunES POTEnTE, brasileira, solteira, nascida aos 24/03/1997, técnica de enfermagem, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos 
Potente e de Jurandina Nunes.

O pretendente: REnATO MERCEDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/04/1978, 
auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Maria Aparecida Mercedes; A pretendente: MARInITA BATISTA 
DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 20/02/1968, auxiliar de serviços gerais, 
natural de Craíbas - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Batista 
dos Santos e de Josefa Maria Ferreira Santos.

O pretendente: ALExAnDRE CAMPOS DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 06/07/1990, tosador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Antonio dos Santos e de Elvira Campos dos Santos; 
A pretendente: ROSânGELA VEnTuRA GOMES, brasileira, divorciada, nascida 
aos 30/04/1985, operadora de caixa, natural de Santo Estêvão - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joaquim de Oliveira Gomes e de Alice 
Ventura Gomes.

O pretendente: LEOnARDO JOAquIM DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/02/1998, ajudante de obras, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Gildete Maria de Souza; A pretendente: wILMA SIMOnE DA 
SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 14/08/1992, do lar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Adelson Severino da Silva e de 
Simone Maria de Melo Silva.

O pretendente: IGOR SOARES DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/09/1994, mensageiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Arlindo Lopes dos Santos e de Marisa de Fatima Soares dos 
Santos; A pretendente: SABRInA DOS SAnTOS COSTA, brasileira, solteira, nas-
cida aos 10/03/1993, assistente administrativa, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gilvanderley Silva da Costa e de Solange 
dos Santos Costa.

O pretendente: DênIS APARECIDO CAMARGOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/06/1986, pizzaiolo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Maura Maria Camargos Dias; A pretendente: kARInE ROBERTA SOBRAL 
BARBOSA, brasileira, solteira, nascida aos 09/06/1987, copeira, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José de Freitas Barbosa e de 
Maria Edinalva Bernardo de Sobral.

O pretendente: ELuAn SAnTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/03/1991, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Luiz Delmiro da Silva e de Ivanise dos Santos Silva; A pretendente: TAMILIS SILVA 
TEIxEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 26/11/1991, analista comercial, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Abel Teixeira 
e de Gilmara Araujo Silva.

O pretendente: ISAIAS MOREIRA DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/07/1995, garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Manoel Moreira de Souza e de Ana Maria Bertozo de Souza; 
A pretendente: HELEnICE DE JESuS MORITA, brasileira, solteira, nascida aos 
19/09/1998, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Carlos Roberto Morita e de Edna Farias dos Santos 
Jesus Morita.

O pretendente: CLEMEnTE MOREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 15/03/1977, marceneiro, natural de Nova Itarana - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Aloisio da Silva Moreira e de Maria São Pedro Cruz de Oliveira; A 
pretendente: MIRLEnE SAnTOS VIEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 18/10/1993, 
adesivista, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Gerson Rocha Vieira e de Edilene dos Santos.

O pretendente: REnELLy MOuRA DE SOuSA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
25/11/1993, designer gráfico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Eleni Nogueira de Sousa e de Maria de Conceição Batista de Moura; 
A pretendente: LuAnA PEREIRA LEMES, brasileira, solteira, nascida aos 05/10/1995, 
auxiliar de escritório, natural de Praia Grande - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Edmar Lemes e de Marlene Gomes Pereira.

O pretendente: OLAIR DA SILVA RIBEIRO JunIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/05/1996, chapeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Olair da Silva Ribeiro e de Valeria Costa da Silva; A pretendente: SABRInA 
PEREIRA nEVES, brasileira, solteira, nascida aos 10/07/1999, consultora de vendas, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Fábio 
Pereira Neves e de Edineia Pereira das Neves Santos.

O pretendente: fRAnCISCO BORBAn, brasileiro, divorciado, nascido aos 21/02/1958, 
açougueiro, natural de Floraí - PR, residente e domiciliado em Floraí - PR, filho de 
Waldomiro Borban e de Clarinda Soares Borban; A pretendente: CRISTIAnE LEITE 
MEnDES, brasileira, solteira, nascida aos 07/04/1974, do lar, natural de Crato - CE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Mendes de Sousa e de 
Maria Irani Leite.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: GuILHERME DE SOuzA ABOu JOkH, estado civil solteiro, profissão 
corretor de imóveis, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 05/04/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Omar Hussein Abou Jokh e de 
Lidice Dias de Souza Abou Jokh. A pretendente: kARInE PERES SABInO DIAS, estado 
civil divorciada, profissão digital influencer, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 
29/05/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Edinaldo 
Sabino Dias e de Rosilene Aparecida Peres Dias.

O pretendente: fELIPE GARCIA MEDEIROS, estado civil solteiro, profissão administrador de 
empresas, nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 09/09/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Odair Garcia Medeiros e de Ester Pivante Medeiros. 
A pretendente: CAMILA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão produtora de 
eventos, nascida em Santo André, SP, no dia 23/04/1988, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista de Oliveira e de Marli Antonia da Silva Oliveira.

O pretendente: fRAnCISCO EDER ARAuJO BOMfIM, estado civil solteiro, profissão 
administrativo, nascido em Caculé, BA, no dia 09/01/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Manoel Bomfim e de Maria Lúcia Alves Araújo 
Bomfim. A pretendente: AnA PAuLA BARROS DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
empresária, nascida em Pio XII, MA, no dia 03/08/1993, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Wilson Pereira da Silva e de Antonia Sousa Barros.

O pretendente: RODRIGO PELLEGRInO, estado civil divorciado, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 01/08/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Pellegrino e de Suely Moreno Pellegrino. 
A pretendente: CHRISTInA MARIA VILAnI, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 19/09/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco Vilani e de Dilma dos Santos Vilani.

O pretendente: IRAPuÃ PEREIRA DA COSTA JunIOR, estado civil solteiro, profissão gerente 
de projetos, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 29/03/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Irapuã Pereira da Costa e de Eronildes da Rosa Lopes. 
A pretendente: PATRICIA DE PAuLA DA SILVA, estado civil solteira, profissão analista de TI, 
nascida em de Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 05/07/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ribeiro da Silva e de Lucia Maria de Paula da Silva.

O pretendente: GLAuCO COLALuCA JÚnIOR, estado civil solteiro, profissão assistente 
comercial, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 23/12/1997, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Glauco Colaluca e de Rejane Cristina da Silva 
Lobato. A pretendente: ISABELLA MOTTA kOzEMEkIn, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em Taubaté, SP, no dia 25/06/2000, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Kozemekin Junior e de Adriana Motta Maranhão.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: RAfAEL DE AnDRADE RICARTE DOS SAnTOS, profissão: operador 
de empilhadeira, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/06/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Ricarte 
dos Santos e de Maria da Cruz de Andrade. A pretendente: AnA PAuLA RODRIGuES 
nunES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nas-
cimento: 12/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Batista Nunes Costa e de Maria Santana Rodrigues Nunes.

O pretendente: ALAn ROBERTO DA SILVA, profissão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 15/11/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Roberto da Silva e 
de Marcia Aparecida Borges da Silva. A pretendente: BRunA MOREIRA DOS SAnTOS, 
profissão: controladora de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jara-
guá, SP, data-nascimento: 12/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Olindo Alves dos Santos e de Zelita Moreira dos Santos.

O pretendente: IAquISOn RAMOS DOS SAnTOS, profissão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Francisco Morato, SP, data-nascimento: 30/11/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Gonçalves dos Santos e de 
Iolanda Bomfim Freitas Ramos. A pretendente: DAyAnE SILVA MALHEIROS CARDOSO, 
profissão: auxiliar de logística, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi, 
SP, data-nascimento: 10/04/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Gaspar Malheiros Cardoso Filho e de Maria José da Silva.

O pretendente: MACIEL fERREIRA BARROS, profissão: administrador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ilson Ferreira Barros e de Maria do Socorro da 
Silva. A pretendente: nATAnIA fLOREnTInO DInIz, profissão: fisioterapeuta, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1990, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cosme Rosa Diniz e de Maria Marluce Florentino.

O pretendente: LEOnARDO fELIPE DA COSTA SILVA, profissão: assistente administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
14/10/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Marcelo da 
Silva e de Maria de Lourdes da Costa Silva. A pretendente: CASSIAnE GOMES ALVES 
SAnTOS, profissão: assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Acajutiba, BA, data-nascimento: 09/12/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Josafá Alves Santos e de Claudia dos Santos Gomes.

O pretendente: kLAuBER MunIz SILVA, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Pirituba, SP, data-nascimento: 06/09/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ernani Urbano Silva e de Simonete 
Aparecida Muniz. A pretendente: DEySE DA SILVA fELIx PORTO, profissão: auxiliar de 
cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
07/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo da 
Silva Porto e de Maria de Fátima da Silva Felix.

O pretendente: AnTÔnIO MARCOS VARESCHInI, profissão: artesão, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Douradina, PR, data-nascimento: 16/06/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Vareschini e de Eva Ferreira Vareschini. A preten-
dente: fLÁVIA CRISTInA fARIAS GOMES, profissão: professora, estado civil: viúva, natura-
lidade: em São Luís, MA, data-nascimento: 10/05/1975, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Antonio Miranda Gomes e de Maria da Graça Farias Gomes.

O pretendente: ROBSOn ALVES PInHEIRO, profissão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Pinheiro e de Geni Elias Alves Pinheiro. 
A pretendente: JAnE DE fRAnÇA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1965, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Severino de França e de Zuleica Raimundo do Prado França.

O pretendente: fAGnER GOnÇALVES AnTunES, profissão: garagista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Montes Claros, MG, data-nascimento: 17/05/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Astério Antunes de Souza e de Maria 
Cleide Gonçalves Antunes. A pretendente: AnDRESSA DE CARVALHO MESquITA, 
profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em São João da Ponte, MG, 
data-nascimento: 10/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Gilberto Alves Mesquita e de Ilzabete Soares de Carvalho Mesquita.

O pretendente: CAIO ARAuJO DA SILVA, profissão: militar do exército, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1996, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Ednaldo Araujo da Silva e de Josefa Virgem de Araujo. A pretendente: 
ADRIAnA CRISTInA ALVES DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 26/05/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Felix da Silva e de Maria Cristina Aguiar Alves.

O pretendente: ROBInSOn GOMES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito São Paulo, SP, filho de Sidelcino Pereira da Silva e de Zenilda Gomes Cardoso da 
Silva. A pretendente: fABIOLA RIBEIRO VIEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: nesta Capital, Butantã, SP, data-nascimento: 29/03/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito São Paulo, SP, filha de Gilson Jardim Vieira e de Marta Ribeiro dos Santos.

O pretendente: DAnIEL DA SILVA GALDInO, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1986, residente 
e domiciliado em Franco da Rocha, SP, filho de Ivo Galdino e de Eliana Josina da Silva 
Galdino. A pretendente: ALInE MAnOELA DA SILVA, profissão: enfermeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1995, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel da Silva e de Ana Celsa da Silva.

O pretendente: MARCELO fERREIRA DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Luis, MA, data-nascimento: 25/09/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria de Jesus Ferreira da Silva. A pretendente: MARIA 
EDuARDA BARBOSA MAIA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: de Pombal, PB, data-nascimento: 16/07/2003, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriano Pereira Maia e de Edvanilda Barbosa Pessoa.

O pretendente: fERnAnDO HEnRIquE fREITAS DE SOuzA, profissão: açougueiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Maria de Souza e de Marcia Vilhena 
de Freitas Souza. A pretendente: DEnISE RAIMunDO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliezer Raimundo da Silva e de Edilane Bezerra da Silva.
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