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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO
CDI
Apresentação
Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao
gasto público e, consequentemente, melhor aproveitamento das ações voltadas à população.
Este documento visa apresentar o relatório anual do Compromisso de Desempenho Institucional
– CDI.
O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo,
por meio da JOF – Junta Orçamentário-Financeira, e as entidades descentralizadas de
administração indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a
preservação do patrimônio público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas
pelas entidades da administração indireta. Ele é regido pelo Decreto Municipal nº 58.093, de 21
de fevereiro de 2018, e é composto por planejamento estratégico, plano tático composto por
seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que
visam a melhoria da eficiência e da governança da empresa.
Quanto às metas, estas são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos
resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o
acompanhamento dos valores realizados permite averiguar as ações que influenciaram
positivamente e negativamente a empresa, e, deste modo, permite ao leitor que avalie o
andamento da empresa frente a sua finalidade.
Na avaliação do atingimento das metas utiliza-se a mensuração do resultado alcançado,
corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas. Os critérios estão expressos nos itens
detalhados a seguir:

Resultados Econômico e Financeiro:
Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI.
Atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos
imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e, sem tais fatos ou
eventos, o resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.
Não atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou
eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam
ser evitados mesmo com o empenho da empresa.

2

Relatório Acompanhamento do CDI 2019 (031159897)

SEI 6017.2020/0004069-8 / pg. 9

Não atingido: O resultado foi inferior à meta definida no CDI.

Meta de Pessoal:
Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal
pactuadas na meta definida no CDI.
Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas

com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Indicadores; Produtos e Investimentos:
Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta

definida no CDI.
Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta

definida no CDI.

O benefício deste processo de definição e de acompanhamento dos resultados é ter uma
orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa.
Adicionalmente, o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle
e de governança, como os conselhos fiscais e os órgãos de acompanhamento, principalmente
por meio da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da
Administração Indireta e, posteriormente, nos relatórios e no portal de transparência.

Cenário
A Administração Indireta da Prefeitura de São Paulo representa um importante braço de
execução de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga
da prestação de serviços públicos, podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista,
empresa pública, fundações públicas e serviços sociais autônomos. Trata de assuntos
prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Trânsito, Cultura,
Previdência Pública, Urbanismo, Obras, Desenvolvimento Econômico.
Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números colossais, como mais
de 23 mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2019, custaram
aproximadamente R$ 285 milhões.

3

Relatório Acompanhamento do CDI 2019 (031159897)

SEI 6017.2020/0004069-8 / pg. 10

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI
obtiveram ingresso de recursos de R$ 2.271 milhões no ano de 2019. Desse montante, 73%
são recursos da PMSP.

4

Relatório Acompanhamento do CDI 2019 (031159897)

SEI 6017.2020/0004069-8 / pg. 11

São Paulo Negócios
2019
Sumário Executivo

Meta

Cumprimento

Resultado Econômico

Atingido

Resultado Financeiro

Não Atingido

Meta Pessoal

Atingido

Plano de Investimentos

Não Satisfatório

Produtos

Não Satisfatório

Indicadores

Satisfatório

Observação
A entidade superou a meta
estabelecida
no
Resultado
Operacional Bruto. (Meta R$ 4.880
mil / Realizado R$ 4.897 mil.)
O consumo de caixa de R$ 1.398 mil
ficou além da meta de consumo de
R$ 1.267 mil.
A empresa encerrou o ano com o
quantitativo e a despesa de pessoal
abaixo do previsto.
Foi realizado apenas um item dentre
os três itens propostos como
investimentos.
A entidade cumpriu 66% da meta
proposta.
A entidade obteve êxito na realização
das atividades propostas.

O desempenho da São Paulo Negócios foi razoavelmente satisfatório, dado que obteve êxito
no cumprimento de 50% dos itens avaliados no CDI em 2019.
Em 2019 já foi possível analisar o desempenho da entidade em comparação com aquele de
2018, que foi o seu primeiro ano completo de funcionamento. Lembrando que a SP Negócios
foi constituída no final de 2017 sob a forma de serviço social autônomo com o objetivo de
melhorar o ambiente de negócios e atrair oportunidades de investimentos, contribuindo
assim, para o desenvolvimento econômico da cidade.
Cumpre destacar que a empresa fez adequações no seu plano de saúde utilizando tabela de
reembolso de acordo com a diretriz exarada pela JOF (Junta Orçamentário-Financeira) e
conseguiu reduzir, no ano, o montante dos gastos com plano de saúde. Outra medida
relevante foi a aprovação da “Política de Autorização de Viagens e Reembolso de Despesas”
que contempla viagens internacionais e padronizando-as com a prática da prefeitura da cidade
de São Paulo. .
Por ocasião da análise do Relatório de 2018, o COGEAI (Comitê de Governança das Entidades
da Administração Indireta) havia feito a seguinte recomendação:
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Recomendação COAGEAI: O Comitê deliberou pelo encaminhamento do Relatório 2018
do CDI à JOF com sugestão de aprovação, com recomendação de que os produtos
tenham metodologia de aferição mais bem detalhada, assim como, em negociações
futuras, aos demais itens sejam estabelecidas metas mais desafiadoras.

Quanto à recomendação a entidade esclareceu que “as metas propostas pela Secretaria da
Fazenda para o novo Termo de Contrato de Gestão estão totalmente alinhadas com a
recomendação acima, uma vez que foram considerados os resultados já alcançados em anos
anteriores, evidenciando, assim, a necessidade de maior empenho da São Paulo Negócios em
manter a efetividade de suas ações para a consequente realização dos novos objetivos e
metas, bem como foram sugeridas – e acatadas – novas regras de acompanhamento temporal
e penalidades no que tange aos seus cumprimentos, inclusive com nova regra de Fundo de
Incentivo, no qual fica depositado 1% de seu repasse mensal, a título de incentivo”.
Ressalta-se que foi aprovado o Projeto de Lei nº 749/19 em 24 de junho de 2020 na Câmara
Municipal de São Paulo que trata, em seu art. 30, da alteração da São Paulo Negócios para São
Paulo Investimentos e Negócios – SPIN que absorverá as atividades da ADESAMPA e ficará
vinculada via contrato de gestão a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de
Trabalho. Neste sentido, e considerando a transição que deve ocorrer nos próximos meses,
não achamos pertinente realizar, neste momento, recomendações à entidade.
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Resultado Econômico
Status: Atingido
Valores Acumulados
Resultado Econômico
1.1 - Resultado Operacional Bruto

Realizado
2018
5.250

Realizado
2019
4.897

Realizado 2019
vs
Realizado 2018
93,3%

R$ Mil
% Realizado em
Meta 2019
relação a Meta
2019
4.880
100,3%

O Resultado Econômico da São Paulo Negócios, apurado pelo Resultado Operacional Bruto, foi
atingido. A meta foi superada em 0,3% e o resultado ficou abaixo do resultado realizado no
ano anterior.
A receita operacional total foi de R$ 4.897 mil, sendo que R$ 4.671 mil foram frutos do
contrato de gestão com a Secretaria Municipal da Fazenda, R$ 20,4 mil foram de rendimentos
financeiros e R$ 226 mil de contratos de patrocínios. Por ter o regime jurídico de serviço social
autônomo, a estrutura da demonstração de resultado, utilizada para a apuração do resultado
operacional, é diferente e, por isso, há os rendimentos financeiros agrupados na receita
operacional.
As receitas tiveram uma queda de 7% em relação ao ano anterior (R$ 5.250 mil). O contrato de
gestão foi aditado com valor menor para 2019, dado os recursos que a entidade já dispunha
em caixa no início de 2019.
Por sua vez, as despesas operacionais também apresentaram queda de 7% no ano e
totalizaram R$ 4.993 mil. Deste valor, 75% foram alocados com pessoal (R$ 3.737 mil) e o
restante foi dispendido com despesas administrativas, viagens, depreciação marketing e
eventos, financeiras, tributárias e despesas vinculas ao patrocínio. Em que pesem as despesas
operacionais não participarem do ROB e fugirem do escopo do CDI, é importante destacá-las
para analisarmos sua evolução dentro da demonstração de resultado.
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Realizado
2018
Despesas Operacionais
Pessoal
Administrativas (gerais, instalações,
serviços de terceiros)
Viagens e deslocamentos

5.335,2
4.035,5

Realizado
2019
Realizado
vs
2019
Realizado
2018
4.975,0
-7%
3.737,3
-7%

684,4
348,2

735,5
105,1

7%
-70%

85,0
65,0
7,8
24,5
84,8

96,4
59,9
7,5
7,3
225,9

13%
-8%
-4%
-70%
166%

Depreciação
Marketing e eventos
Financeiras
Tributárias
Despesas vinculadas ao patrocínio
R$ Mil

Por fim, a entidade teve prejuízo no exercício de R$ 96 mil, que foi mais acentuado do que o
ano passado quando registrou prejuízo de R$ 85 mil.
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Resultado Financeiro
Status: Não Atingido
Resultado Financeiro
INGRESSOS
1 Receitas Próprias
1.1 Clientes PMSP
1.2 Clientes Externos
1.3 Outras Receitas Próprias
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes
2 Recursos Gerenciados
3 Investimentos
4 Financiamentos
DESEMBOLSOS
5 Custeio
5.1 Despesas com Pessoal
5.2 Serviços de Terceiros
5.3 Material de Consumo
5.4 Despesas Gerais
5.5 Tributárias
6 Recursos Gerenciados
7 Investimentos
8 Financiamentos
LÍQUIDO

Realizado
Realizado
Variação % Variação %
Meta CDI 2019
2018
2019
Anual
CDI
5.616
3.413
3.594
-39%
-5%
5.616
3.413
3.594
-39%
-5%
5.539
3.382
3.566
-39%
-5%
77
31
28
-60%
9%
5.188
4.811
4.861
-7%
-1%
4.948
4.803
4.861
-3%
-1%
3.857
3.884
3.913
1%
-1%
408
530
520
30%
2%
87
11
17
-88%
-39%
591
377
408
-36%
-8%
5
1
2
-73%
-34%
239
7
1
-97%
946%
428 1.398 1.267
-426%
10%

SALDO INICIAL
SALDO FINAL

1.194
1.623

1.623
225

1.623
355

Em 2019, a São Paulo Negócios consumiu R$ 1.398 mil de caixa e o resultado ficou além do
montante contratado no CDI que foi um consumo de R$ 1.267 mil. Desta forma, a meta de
resultado financeiro não foi atingida. Compuseram este resultado o ingresso de R$ 3.382 mil,
contra R$ 4.811 mil em desembolsos.
As receitas próprias “Clientes PMSP” tiveram queda de 39% no ano. Como a entidade iniciou o
ano com R$ 1.623 mil em caixa, o ingresso referente ao contrato de gestão foi menor, mas
suficiente para o cumprimento dos desembolsos.
É importante destacar, também, que no final do ano o pagamento da parcela do contrato foi
menor devido à penalidade que teve que ser aplicada, por força de contrato, à entidade dado
o descumprimento de alguns indicadores.
Os desembolsos tiveram queda de 7% (R$ 4.811 mil) no ano e ficaram abaixo dos valores
projetados. O custeio da entidade, por sua vez, totalizou R$ 4.803 mil com queda de 3% no
ano. Abaixo podemos acompanhar, no gráfico, a evolução do custeio, em termos absolutos,
desde a criação da entidade.
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Nota-se que as despesas com pessoal compõem a maior parte do dispêndio da entidade. No
ano, manteve-se estável e dentro das projeções do CDI. É importante destacar que, além das
saídas voluntárias ou não e reposições de pessoal, houve também adequação do contrato de
trabalho dos diretores que eram contratados por vínculo CLT. Foram efetuadas as rescisões e
contratados como estatutário, conforme deliberação do Conselho Deliberativo.
Houve também gastos relevantes com serviços de terceiros que subiram 30% no ano. A
entidade esclareceu que foram necessárias algumas contratações específicas em 2019 como
limpeza, assessoria jurídica e locação de veículos.
Outro destaque é para a rubrica de despesas gerais que apresentou uma queda de 36% em
relação ao ano anterior. No ano de 2018, ocorreram várias missões internacionais o que
elevaram os gastos nesta rubrica à época, e, em 2019, ocorreram apenas três missões: Canadá,
França e China. Foi realizada, ainda, a São Paulo Tech Week no final do ano.
Em relação aos investimentos, houve, de acordo com a entidade, a compra de 02 tablets para
atender a necessidade de mobilidade dos profissionais no atendimento das atividades
realizadas pela empresa.
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Despesa de Pessoal
Status: Atingido
Despesa de Pessoal
3.1 - Quantidade de Pessoal *
CLT: contrato por tempo indeterminado
CLT: contrato por tempo determinado
Estatutário: outros (Conselho Deliberativo)
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)
Estatutário: diretor (estatuto social)
Estagiário

TOTAL 2018 TOTAL 2019
15
13
5
2
2
6

3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal 3.857
( - ) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais
204
( - ) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem
3.653
consideradas para análise da Meta CDI 2019

14
12
2
5
3
2
3

2019 vs
2018
-1
-1
2

18

% da Meta 2019
77,8%

3.521

98,18%

Meta 2019

1
-3

3.884
427

1%
109%

3.457

-5%

* A meta quantitativa do CDI não leva em consideração os seguintes vínculos: Conselheiros Administrativos,
Conselheiros Fiscais, Desligados, Estagiários, Aprendizes e Contratados por Tempo Determinado.

A São Paulo Negócios cumpriu a meta de pessoal ao manter o quantitativo e a despesa abaixo
dos valores contratados no CDI.
Ressalta-se que, para fins de meta, não se contabilizam os vínculos contratados por tempo
determinado e a entidade encerrou o ano com dois empregados assim classificados, alocados
em projeto específico.

No âmbito das despesas houve variações durante o ano devido ao pagamento de rescisões de
desligamentos que ocorreram durante o ano. O quadro aponta o turnover ocorrido.
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Regime / Anos
Estagiários
CLT
Estatutários
Afastamentos
SALDOS

Saldo em
2018
2017 Contratados Demitidos
0
7
-4
10
12
-8
0
0
0
0
0
0
10
19
-12

Saldo
3
14
0
0
17

2019
Contratados Demitidos
10
-10
21
-21
3
-1
0
0
34
-32

Saldo
3
14
2
0
19

Sobre o custo médio por empregado, que nos anos anteriores foi indicado como elevado em
comparação com outras empresas municipais, destaca-se que a média de custo/vínculo por
funcionário ao mês caiu, de R$ 10 mil em 2018, para R$ 8,7 mil em 2019.
Faz-se necessário reiterar o que foi citado anteriormente que os diretores estavam vinculados
por CLT e após determinação o Conselho Deliberativo passaram a ser estatutários, tendo assim
os contratos originais rescindidos, no entanto, não houve pagamento de verbas rescisórias
(40% do FGTS e aviso prévio).
Quanto às despesas com plano de saúde, destaca-se que houve uma queda de 44% nestas
despesas no ano. A empresa adequou-se à diretriz da JOF em 2019 passando a adotar a tabela
de reembolso determinada, ao invés da sua.
Com relação a Convenção Coletiva de Trabalho vigente de 01/08/2019 a 31/07/2020, foi
aplicado reajuste de 3,16% nos salários e o vale refeição foi reajustado para R$ 20,80 ao dia.

12

Relatório Acompanhamento do CDI 2019 (031159897)

SEI 6017.2020/0004069-8 / pg. 19

Plano De Investimentos
Status: Não Satisfatório
A São Paulo Negócios havia proposto como investimentos em 2019 e 2020 ampliar o seu mobiliário, servidores computacionais e aquisição de
computadores com o objetivo de melhorar sua capacidade produtiva no curto, no médio e no longo prazo. No entanto, em 2019 ela não conseguiu executar
estas ações. A entidade teve a oportunidade de rever o seu planejamento em meados do ano passado, mas não fez alterações nas ações.
Restou o cumprimento da compra de equipamento de informática com dispêndio menor que o planejado.

Investimento
Mobiliário
Servidores Computacionais
Computadores

Realizado em
2019 - R$ Mil

Descrição
Mobiliário, mesas de trabalho, mesas de reuniões, cadeiras e armários para compor o
escritório sede da SP Negócios.
Servidores para arquivos eletrônicos e gerenciamento de rede de computadores.
Computadores para utilização dos funcionários da SP Negócios.

Meta 2019 - % Realizado em relação
R$ Mil
ao projetado 2019

-

5

0%

6,4

5
10

0%
64%
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Produtos
Status: Não Satisfatório
A entidade cumpriu quatro das seis metas estabelecidas. Com relação ao Código de Conduta a empresa disse que está em elaboração.
Destacam-se a realização da São Paulo Tech Week que promoveu 755 eventos descentralizados e também a realização de 41 eventos (missões e road
shows) com objetivo de promover a imagem institucional da cidade de São Paulo e atrair investimentos.

Ação

Descrição

O produto procura mensurar o investimento atraído pela SP Negócios à cidade
de São Paulo. Será mensurado pela somatória total do valor que as empresas
Investimentos
atendidas pela SP Negócios, naquele ano, com a intenção de investir na
cidade.
Atendimento prestado O produto procura captar a expectativa de geração de negócios internacionais
a potenciais empresas e será mensurado pelo número de empresas sediadas na Cidade de São Paulo
exportadoras
que pretendem promover exportação de seus produtos.
Necessidade de que as entidades da Administração Pública busquem formas
Incremento de
de aumentar suas receitas por meio de iniciativas próprias, ligadas ao seu
Receitas Acessórias
objeto social ou dele decorrentes de forma acessória, a fim de que dependam
cada vez menos de aportes da Administração Direta.
Festival descentralizado de Inovação, Tecnologia e Criatividade da cidade de
São Paulo Tech Week São Paulo que visa enaltecer as iniciativas residentes na metrópole para
SPTW
valorização da cidade e reforço de seu DNA inovador.

Realizado em
2019 - R$ Mil

Meta 2019

% Realizado
vs
projetado
2019

500.000

500.000

100%

500
atendimentos

280
atendimentos

179%

0

5%

0%

1

1

100%
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Ação

Descrição

Realização de eventos
nacionais e
O produto será mensurado em eventos realizados, ao longo do período
internacionais para a
considerado, visando a promoção da imagem institucional da cidade de São
promoção da imagem
Paulo.
institucional da cidade
de São Paulo
A SP Negócios irá elaborar Código de Boa Conduta para relacionamento com
Código de Boa
entidades.
Conduta
O produto será medido pelo Código aprovado pelo Conselho Deliberativo da
entidade e pela efetiva implementação do mesmo.

Realizado em
2019 - R$ Mil

Meta 2019

% Realizado
vs
projetado
2019

41

9

800%

0

1

0%
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Indicadores
Status: Satisfatório
Os indicadores estão atrelados em sua maior parte ao plano de trabalho do contrato de gestão. Dentre os atendimentos realizados pela SP Negócios estão
aqueles destinados às empresas com intenção de investir na cidade de São Paulo e a empresa conseguiu realizar 113 atendimentos.
Realizou também o atendimento de 500 empresas no âmbito dos atendimentos do programa São Paulo Exporta com o objetivo de oferecer, de acordo com
a entidade, às empresas participantes soluções para a qualificação empresarial, promoção comercial das exportações, atração e facilitação de investimentos
estrangeiros. Tais atendimentos serviram de base par ao cômputo dos indicadores 3 e 4 do quadro abaixo.
Destaca-se ainda a realização da 5º edição da São Paulo Tech Week, a maior semana de inovação e tecnologia do mundo, com a realização de 755 eventos
descentralizados, sendo 539 eventos gratuitos.
Em suma, quanto ao cumprimento de indicadores a entidade teve um desempenho satisfatório.

Indicador

Descrição

Realizado
2019

Meta 2019

Interpretação

1.Atendimento a empresas e
entidades representativas

Número de atendimentos realizados à empresas, contínuos ou
não, cuja comprovação será realizada pelos dados da “Lista de
Presença” ou “Fichas de Atendimento”

113

30

Quanto maior,
melhor

2.Atração de
Empresas/Investidores para
projetos prioritários do
município de São Paulo.

Número de atendimentos à investidores nacionais ou
internacionais com potencial interesse nos Projetos Prioritários,
cuja comprovação se dará pela “Lista de Presença” devidamente
preenchida

150

150

Quanto maior,
melhor
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Indicador

Descrição

Realizado
2019

Meta 2019

Interpretação

3.Acompanhamento das
empresas no ciclo de
atendimento e fomento à
exportação

O indicador mensura a porcentagem de empresas que foram
capacitadas no primeiro ano, e que de maneira reincidente,
participaram de ações internacionais no segundo ano
(permaneceram no ciclo de treinamento das exportações), e será
calculado pela fórmula: nº de empresas que participam da
ação/número de empresas atendidas.

46%

22%

Quanto maior,
melhor

4.Acompanhamento das
empresas no ciclo de
atendimento e fomento.

O indicador mensura a porcentagem de empresas atendidas em
determinado período que obtiveram implantações de melhorias
voltadas às operações de exportação a partir da participação nas
ações do São Paulo Exporta.

18%

10%

Quanto maior,
melhor

5.Fomento à exposição de
agentes inovadores da cidade
por meio da realização de
eventos

O indicador será mensurado pelo número de eventos ativados na
cidade de São Paulo que pretendem promover seus produtos e
tecnologias

755

315

Quanto maior,
melhor

6.Captação de recursos junto
ao setor privado para
realização do festival SPTW

O indicador será mensurado pelo montante captado junto às
empresas e marcas que pretendem promover seus produtos e
tecnologias na cidade de São Paulo.

R$ 1.733,537
mil

R$ 130 mil

Quanto maior,
melhor
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Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e
Desenvolvimento Sustentável
Neste tópico a São Paulo Negócios relatou as ações desenvolvidas no âmbito da Governança.

Governança Corporativa

A São Paulo Negócios preza pelo acatamento da legislação vigente à qual está submetida,
sempre atualizando seus depositórios neste quesito e fazendo acompanhá-la, assim como a
seus Regulamentos Internos no tocante a Recursos Humanos (além de cumprir toda a
legislação pertinente, acompanha também o realizado em confronto com o previsto
anualmente, em especial às regras do CDI, constantes também do Contrato de Gestão firmado
com a Secretaria Municipal de Finanças); Compras e Contratações (visando atendimento dos
princípios da boa Administração), Contratos (com acompanhamento rigoroso de seus
contratos firmados), Viagens e outros, sempre fazendo cumprir os preceitos lá estabelecidos e
em consonância com o disposto em seu Estatuto Social.
Também mantém os procedimentos de apresentação de seus atos aos Conselhos Fiscal e
Deliberativo, que analisam e se manifestam no sentido de deliberação acerca das atividades, já
devidamente aferidas contabilmente e auditadas.
Visando o cumprimento de metas de transparência e publicidade, faz a publicação de seus
resultados contábeis e mantém atualizado seu site na internet, com informações de suas
atividades, em todos os níveis.

Responsabilidade Social

No que tange às relações com todos os envolvidos nas suas atividades, a empresa busca, junto
aos seus colaboradores, manter a unicidade de informações e padronização de procedimentos,
inclusive no âmbito de ambiente de trabalho, mantendo a corporatividade dos seus.
No tocante à sociedade (todos os munícipes afetados pelas ações da Prefeitura do Município
de São Paulo), efetivamente resgata a responsabilidade quando da realização e implantação
dos projetos prioritários, constantes da Agenda 2020, potencializando assim as ações
coordenadas da empresa.

Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável
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A São Paulo Negócios, comprometida e empenhada na busca de um desenvolvimento
ambientalmente sustentável a toda a comunidade paulista, nacional e internacional, contribui
no sentido de racionalização do consumo de água, energia elétrica, geração de resíduos,
emissão de gases estufa e etc., em ações de conscientização dos seus funcionários,
multiplicadores em suas residências e demais - sejam famílias, amigos e outros - que acabam
sendo motivados a darem suas cotas de participação e engajamento, visando um futuro mais
limpo e com energias renováveis, necessárias e vitais à continuidade do planeta.
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