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SÃO PAULO NEGÓCIOS
RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS
ACORDADOS SOBRE A ANÁLISE DOS
OBJETIVOS
E INDICADORES RELATIVOS AO
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 221/2020
Período: Julho a Setembro/2020

À
SÃO PAULO NEGÓCIOS
Att: Dr. Aloysio Nunes Ferreira
C/C: Sra. Elenice S. Linhares
Prezados Senhores:
I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:
Realizamos os serviços de auditoria independente, aplicando os procedimentos previamente
acordados com V.Sas., relativos aos objetivos e indicadores dos Contratos de Gestão
firmados junto à Secretaria Municipal da Fazenda, em observância ao disposto na NBC
TSC 4400, regulamentada pela Resolução nº 1.277/2010, do Conselho Federal de
Contabilidade aplicável aos trabalhos de procedimentos acordados, portanto não incluíram
todos os procedimentos requeridos pelos padrões de auditoria independente adotados para
os exames, cujo objetivo é o de expressar uma opinião formal sobre as demonstrações
contábeis.
Analisamos os referidos indicadores, compreendidos no período abaixo, do Contrato de
Gestão nº 01/2020, celebrado junto à Fazenda Municipal em 31 de janeiro de 2020:
- De 01 de julho de 2020 até 30 de setembro de 2020.
Ressaltamos que a análise do período de 01de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2020, está
evidenciado nos Relatórios nº 117, emitido em18 de maio de 2020, e nº 141, emitido em 29
de julho de 2020.
Este Relatório encontra-se apresentado nos seguintes tópicos:
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II.01 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 (VIGÊNCIA DE 31 DE JANEIRO DE
2020 ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2020):
II.01.01 - Descrição dos Objetivos e Indicadores
OBJETIVO 01: Posicionar a cidade de São Paulo como hub de inovação, tecnologia e
geração de negócios
•

Indicador 01: Número de visitantes aos eventos da SPTW:

Meta até 31/12/2020 de 85.000 (oitenta e cinco mil) visitantes.
•

Indicador 02: Montante de expectativa de negócios gerados por empreendedores
presentes à SPTW, captado por meio de pesquisa.

Meta até 31/12/2020 de R$ 34.100.000,00 (trinta e quatro milhões e cem mil reais).
Destacamos que as mensurações para o Objetivo 1, Indicadores 1 e 2, serão realizadas
posteriormente, ao Festival do SPTW, previsto para ocorrer entre os dias 12 e 18 de
dezembro de 2020.
Conforme explicitado no Contrato de Gestão nº 01/2020, as ações deste objetivo e
indicadores deverão ser comprovadas por meio de documentos ou formulários emitidos
pelos produtores do SPTW, ou ainda emitidos pela SP Negócios, com base em
informações mensuradas e de bases confiáveis, oriundas dos referidos produtores.
OBJETIVO 02 - Atrair e reter investimentos, nacionais e estrangeiros, para o município
de SP
•

Indicador 03: Soma da expectativa de investimentos anunciados.

Meta até 31/12/2020 de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
Meta proporcional até 30/06/2020: R$ 120.000.000,00 (Cento e vinte milhões de reais).
No período de 31/01/2020 a 31/03/2020, não foram apresentados valores de investimentos
anunciados.
No período de 01/04/2020 a 30/06/2020, o resultado executado foi de R$ 328.750.000,00
(trezentos e vinte oito milhões, setecentos e cinquenta mil reais), em investimentos
anunciados, sendo a meta anual cumprida no primeiro semestre.
No período de 01/07/2020 a 30/09/2020, o resultado executado foi de R$ 1.026.000.000,00
(um bilhão, vinte e seis milhões de reais), em investimentos anunciados, portanto, a SP
Negócios realizou até o encerramento do 3º trimestre, o montante excedente de R$
1.054.750.000,00 (hum bilhão, cinquenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil
reais).
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OBJETIVO 03 - Promoção internacional da imagem do município de São Paulo como
Cidade Global, a partir da realização de negócios de exportação e promoção de
investimentos
•

Indicador 04: Expectativa de exportações geradas na cidade de São Paulo

Meta até 31/12/2020 de US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares).
No período de 31/01/2020 a 31/03/2020, o resultado apurado foi de US$ 1.150.000,00 (um
milhão, cento e cinquenta mil dólares), em expectativa de exportações.
No período de 01/04/2020 a 30/06/2020, o resultado apurado foi de US$ 713.380,28
(setecentos e treze mil, trezentos e oitenta dólares e vinte e oito centavos de dólares), em
expectativa de exportações.
No período de 01/07/2020 a 30/09/2020, o resultado apurado foi de US$ 4.842.919,50
(quatro milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e dezenove e cinquenta
centavos de dólares), em expectativa de exportações. Portanto, a meta anual estipulada foi
cumprida no terceiro trimestre de 2020, sendo que a SP Negócios realizou o montante
excedente de US$ 1.706.299,78 (um milhão, setecentos e seis mil, duzentos e noventa e
nove, e setenta e oito centavos de dólares).
Verificamos que a SP Negócios adotou o câmbio de 4,26 do dólar do dia 31 de janeiro de
2020, no qual ocorreu à assinatura do Contrato de Gestão. Apesar da ausência de
previsão desse critério no Contrato de Gestão, o mesmo foi apresentado e aprovado na
reunião do Conselho Deliberativo da Agência, realizada na data 28/07/2020.
II.01.02 - Contrato de Gestão nº 01/2020: Quantidades alcançadas por Objetivo e
Indicador:

OBJETIVO

INDICADOR

1

1

1

2

2

3

3

4

METAS
ABSOLUTAS
(DE
31/01/2020
ATÉ
31/12/2020)
85.000
(quantidade)
R$
34.100.000,00

EXECUTADO
(DE 31.01.2020
ATÉ 31.03.2020)

EXECUTADO (DE EXECUTADO (DE
01.04.2020 ATÉ
01.07.2020 ATÉ
30.06.2020)
30.09.2020)

-

-

-

-

-

-

R$
300.000.000,00

-

R$
328.750.000,00

R$
1.026.000.000,00

US$
5.000.000,00

US$
1,150,000.00

US$
713.380,28

US$
4.842.919,50

A EXECUTAR/
EXECUTADO

85.000
R$
34.100.000,00
R$
(1.054.750.000,00)
US$
(1.706.299,78)
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III - PROCEDIMENTOS APLICADOS
a) Análise dos Formulários de Atendimento ao Investidor (FAI);
b) Análise de matérias em mídia impressa de comunicação de grande circulação;
c) Análise de Formulários de pesquisas obtidos junto às empresas atendidas,
correspondências eletrônicas de agradecimento e declarações de avaliação das
empresas atendidas;
d) Análise dos Relatórios de controle interno sobre os objetivos e indicadores
elaborados pela área de controles internos da SP Negócios, através dos Formulários
de Atendimento, de Comprovação de Evento etc., demonstrando as quantidades e
itens cumpridos;
e) Análise das evidências comprobatórias relativas às quantidades e itens cumpridos,
as quais estão representadas por:
•

Lista de presença em eventos, reuniões, missões, confraternizações e conferências
em que a SP Negócios esteve presente;

•

Fotos dos representantes da SP Negócios junto a representantes de empresas
nacionais e multinacionais, de entidades dos mais diversos ramos de negócios,
dentre estes os setores prioritários classificados pela SP Negócios, órgãos
internacionais, órgãos nacionais da administração direta;

•

Cartões de visitas de vários participantes;

•

Outras evidências definidas pelo Contrato de Gestão, Agência e gestores das áreas
comerciais, responsáveis pela execução das metas.

IV - ASPECTOS
COMPROVAÇÕES

APURADOS

NAS

ANÁLISES

DAS

EVIDÊNCIAS

DAS

a) No Formulário de Avaliação da Empresa Brazilian Hair – Embelleze, relativo ao
Indicador 4 - Objetivo 3, não evidenciamos as respectivas assinaturas.
Recomendamos constar as assinaturas e datas, em todos os Formulários de Avaliação,
visando o aprimoramento dos controles internos e propiciar maior transparência na
comprovação das ações junto à Administração Municipal.

Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax:
(011) 2796-2979
HUGO
sacho@sachoauditores.com.br
FRANCISCO
SACHO:
São Paulo - SP
00669434850

Assinado digitalmente por HUGO
FRANCISCO SACHO:00669434850
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=AR
SERASA, CN=HUGO FRANCISCO
SACHO:00669434850
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2020.10.22 10:48:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria
5
V - CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O presente Relatório destina-se exclusivamente à finalidade descrita nas considerações
preliminares, portanto não devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou distribuído a
terceiros, que não tenham assumido responsabilidade pela suficiência das informações
prestadas ou que não tenham concordado com os procedimentos adotados.
Este relatório está relacionado exclusivamente às análises dos objetivos e indicadores do
Contrato de Gestão, e não se estende às Demonstrações Contábeis da SÃO PAULO
NEGÓCIOS – SP Negócios.
Com base nos testes efetuados e na extensão que julgamos necessária, e considerando os
aspectos abordados neste Relatório, concluímos que os controles são satisfatórios e
proporcionam segurança à Agência, na coleta das comprovações consideradas para as
nossas análises dos objetivos e indicadores, relativos ao período de 01 de julho de 2020 a
30 de setembro de 2020.
Realizamos os serviços de auditoria independente, aplicando os procedimentos previamente
acordados com V.Sas., relativos aos objetivos e indicadores dos Contratos de Gestão, em
observância ao disposto na NBC TSC 4400, regulamentada pela Resolução nº 1.277/2010,
do Conselho Federal de Contabilidade aplicável aos trabalhos de procedimentos
acordados, portanto não incluíram todos os procedimentos requeridos pelos padrões de
auditoria independente adotados para os exames, cujo objetivo é o de expressar uma
opinião formal sobre as demonstrações contábeis.
Atenciosamente.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
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