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A

Confiança dos
empresários cresce
pouco em abril
O Índice de Confiança Empresarial da Fundação Getulio
Vargas (FGV) subiu 0,2 ponto
na passagem de março para
abril, chegando a 94,3 pontos,
em uma escala de zero a 200
pontos. A alta, no entanto, não
recupera a perda acumulada
de 3,5 pontos nos dois meses
anteriores.
A confiança empresarial é
calculada com base em entrevistas com empresários da
indústria, serviços, comércio e
construção.
A alta do indicador foi puxada
pela melhora de 0,4 ponto no
Índice da Situação Atual, que
mede a confiança no presente,
e que subiu para 90,6 pontos.
Já o Índice de Expectativas, que
mede o otimismo em relação
ao futuro, caiu pela terceira
vez consecutiva, ao recuar 0,5
ponto, para 99,3 pontos. Entre
os quatro setores analisados,
apenas a indústria avançou em
abril em 0,7 ponto. Os serviços
recuaram 0,9 ponto. Já comércio e construção mantiveram-se
estáveis (ABr).

O número de reservas cresceu cerca de 30% em 2018.

cife que também apresentaram
queda nessa taxa com 6,6%,
5,8% e 1,2%, respectivamente.
“Esses dados mostram que
nos grandes centros, onde a
economia compartilhada é uma

realidade, o consumidor tem
adotado a prática frequente de
alugar carros. A locação de veículos tem se tornado uma opção
cada vez mais viável aos finais de
semana para quem não possui

um automóvel e utiliza aplicativos de mobilidade durante a
semana, evitando uma série
de despesas com impostos,
manutenções e combustível”,
explica Francisco Millarch,
CEO da Rentcars.
A economia compartilhada
tem impactado diretamente
mercados como o de locação
de veículos e o setor automotivo. Segundo a Associação
Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), no ano passado, as locadoras compraram
19,04% do total de automóveis
e comerciais leves vendidos no
território nacional, sendo responsáveis pelo emplacamento
de mais de 412 mil deles. Até
então, o maior registro do setor
havia sido em 2017, com 16,56%
do total.
Fonte e mais informações:
(www.rentcars.com).

Receita já está recebendo IR de
quem não entregou dentro do prazo
Os contribuintes que perderam o prazo de entrega da
declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas 2019,
já podem enviar o documento.
É multado em 1% do imposto
devido por mês de atraso
(limitado a 20% do imposto
total) ou em R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. Não
será preciso baixar um novo
programa. O próprio sistema
fará a atualização dos valores
na hora de imprimir a guia.
A Receita Federal recebeu
até 30 de abril, último dia do
prazo de entrega, 30.677.080
de declarações, crescimento
de 4,8% em relação ao ano
passado. De acordo com o
Fisco, a causa provável para
o aumento é que mais contribuintes resolveram entregar
a declaração dentro do prazo
este ano.
O programa de preenchimento da declaração do IRPF
de 2019, ano base 2018, está
disponível no site da Receita.

Marcello Casal Jr/ABr

s novas gerações têm optado por outros meios de
deslocamento que fazem
parte do conceito de economia
compartilhada. Preferem andar
a pé, usar o transporte público,
chamar um carro por aplicativo
para deslocamentos habituais
do dia a dia e no fim de semana
ou quando precisam ir a vários
lugares no mesmo dia alugam
um veículo.
Segundo a Rentcars.com,
uma das líderes globais em aluguel de carros online, o número
de reservas cresceu cerca de
30% em 2018 em relação ao ano
anterior. No entanto, ao mesmo
tempo que a demanda cresce,
o locatário tem passado menos
dias em posse do veículo em
algumas regiões relevantes do
país. Em São Paulo, por exemplo, a média de diárias diminuiu
em 13,3%, assim como no Rio
de Janeiro, Porto Alegre e Re-

Rentcars/Divulgação

O serviço de aluguel de carros tem crescido muito nos últimos anos evidenciando uma mudança de
comportamento do brasileiro

A Receita recebeu, até 30 de abril, 30.677.080 de declarações,
crescimento de 4,8% em relação ao ano passado.

Também é possível preencher
e enviar o documento por meio
do aplicativo ‘Meu Imposto de
Renda’ para tablets e celulares.
Por meio do aplicativo, é possível ainda fazer retificações
depois do envio da declaração.
O pagamento das restituições
começa no dia 17 de junho, e
vai até 16 de dezembro, em sete

lotes mensais. Quanto antes o
contribuinte tiver entregado a
declaração com os dados corretos à Receita, mais cedo será
ressarcido. Têm prioridade
no recebimento pessoas com
mais de 60 anos, contribuintes com deficiência física ou
mental e os que têm doença
grave (ABr).

IPC-S fecha abril com inflação de 0,63%

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) fechou abril com uma taxa
de inflação de 0,63%. A taxa é inferior ao
0,65% de março. Segundo a Fundação
Getulio Vargas (FGV), o IPC-S acumula
taxas de 2,21% no ano e de 5,19% nos
últimos 12 meses. A queda da inflação foi
puxada pelos alimentos, que recuaram de

1,1% em março para 0,63% em abril, uma
queda de 0,47 ponto percentual.
Outra classe de despesas com recuo na
taxa foi a de transporte, que passou de 1,22%
para 0,99% no período, uma redução de 0,23
ponto percentual. Também registrou queda
na inflação o grupo comunicação, que caiu
de 0,19% em março para 0,07% em abril.

A - Bate-papo no Cinema
De repente, a vida como você conhecia não existe mais, e lidar com
isso exige que você se adapte, modifique suas expectativas e visão de
mundo. Esse é o tema do próximo Bate-Papo no Cinema do Grupo São
Cristóvão Saúde, no próximo dia 13 (segunda-feira), das 9h às 12h,
com a exibição gratuita do filme “Um momento pode mudar tudo”,
no qual a personagem principal, Kate, contrata uma jovem estudante
para ajudá-la após ser diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica.
Dessa relação, surge uma amizade que transformará a vida das duas.
Após o filme, os psicólogos Susi Andrade e Rodrigo Souza conduzirão
uma conversa com o público. Inscrições: (www.saocristovao.com.br) na
página Ensino e Pesquisa.

B - Soluções Sustentáveis
O sistema educacional da Finlândia, o indicador Felicidade Interna Bruta
do Butão, o consumo consciente que é bom para o planeta e o bolso,
sustentabilidade e os mercados globais, inovação e tecnologia como
estratégia para sustentabilidade e produtividade, os 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, a implantação da primeira cidade inteligente social do mundo em São Gonçalo do Amarante (CE), negócios de
vanguarda, liderança feminina, Pequenas Empresas com boas práticas,
entre outros temas, integram a extensa programação do CICLOS Congresso Internacional de Sustentabilidade 2019, a ser realizado nos
próximos dias 23 e 24, em Cuiabá (MT). Informações e
inscrições pelo site (www.ciclos.eco.br).

C - Novo Reforço
Mesquita Ribeiro Advogados apresenta Paulo Bezerra de Menezes Reiff
como novo sócio do escritório liderado por Fábio Mesquita Ribeiro.
Reiff agregará sua experiência com atuação em grandes escritórios
como Xavier, Bernardes, Bragança Sociedade de Advogados e Mattos
Filho Advogados, em contencioso empresarial, com foco nas áreas
cível e comercial, securitário, consumidor estratégico, administrativo
e arbitragem, envolvendo matérias cíveis, direito comercial, agrário e
securitário. Fundado em 1991, Mesquita Ribeiro Advogados atua nas
áreas do Direito, com ênfase na empresarial, representando empresas
comerciais, industriais e de serviços, com unidades em Ribeirão Preto
e São Paulo. Outras informações: (www.mesquitaribeiro.com.br).

Por outro lado, cinco das oito classes de
despesas tiveram alta na taxa de inflação
de um mês para outro: despesas diversas
(de -0,04% para 0,61%), educação, leitura
e recreação (de 0,02% para 0,5%), saúde e
cuidados pessoais (de 0,37% para 0,84%),
vestuário (de 0,5% para 0,89%) e habitação
(de 0,36% para -0,37%) (ABr).

D - Nutrição Animal
A utilização de minerais em sua forma orgânica trouxe diversos benefícios
à produção animal, pela melhora na absorção dos nutrientes. O pioneiro na pesquisa dessa dieta e diretor de pesquisa do Alltech European
Bioscience Center em Dunboyne (Irlanda), Dr. Richard Murphy, será um
dos palestrantes do One: Simpósio de Ideias Alltech (ONE19), que será
acontece entre os próximos dias 19 e 21, na cidade de Lexyngton (KY),
nos Estados Unidos. O entendimento do microbioma e suas principais
implicações na pecuária e na saúde humana serão o tema da palestra de
Murphy durante o Simpósio, no qual ele receberá a Medalha de Excelência Alltech. Inscrições e mais informações: (https://one.alltech.com/pt).

E - Programa de Estágio
A B2W Digital - dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime
e Sou Barato - abre as inscrições para seu Programa de Estágio 2019,
que busca atrair talentos e desenvolvê-los para que se tornem futuros
líderes da companhia. As vagas são para atuação nas cidades de São Paulo
e Rio. Podem se inscrever estudantes com previsão de formatura entre
julho de 2020 e julho de 2021 em Administração, Engenharias, Economia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social,
Direito, Marketing, Psicologia, Física, Matemática, Estatística e RI ou
áreas afins. Inscrições (https://estagiob2w.gupy.io/) até o próximo dia 10.

F - Mulheres de Minorias
A Riot Games, a Salesforce.org e a F5 Networks anunciaram que vão
se juntar à Reboot Representation Tech Coalition -- uma iniciativa para
dobrar o número de mulheres negras, latino-americanas e ameríndias
(nativas do continente norte-americano) que recebem graduação em
Tecnologia da Informação até 2025 -- como membros fundadores. As
empresas que participam da aliança prometeram mais de US$ 15 milhões
para um fundo coletivo e filantrópico que investe em programas que
apóiam mulheres de minorias que buscam cursos de TI. Os membros
existentes da coalizão incluem outras empresas de tecnologia de alto
perfil, como Adobe, BNY Mellon, Dell, Intel, Microsoft e Verizon. Para
mais informações, visite (https://www.rebootrepresentation.org/).

G - Busca por Profissionais
A Printi, plataforma de personalização baseada em um modelo inovador
de gráfica online, anuncia a abertura de 45 vagas para o seu escritório

Quem poderá nos
salvar dos unicórnios?
Dennis Nakamura(*)

Noutro dia postei sobre
o termo unicórnio em
minhas redes sociais

P

ercebi que grande parte dos
seguidores ainda não sabia
o real motivo de crianças (e
adultos) estarem frequentemente
fantasiados de unicórnios por aí.
Expliquei que o termo unicórnio
é utilizado há anos em referencia
a empresas novas (startups), com
menos de 10 anos de idade e valuation (valor de mercado) maior
que 1 bilhão de dólares (US$ 1BB).
O termo unicórnio se deve ao fato
dessas empresas serem bastante
raras, quase místicas.
Noutro momento numa conversa com amigos sobre startups
e estratégias, um deles comentou
sobre um artigo que ele havia lido:
“Será mesmo que zebras podem
concertar o que os unicórnios
estão fazendo de errado?” (Zebras Unite To Fix What Unicorns
Broke). Vamos pegar o AirBNB
para ilustrar. Não me leve a mal,
tenho o app e sou usuário, mas
não sei se você já pesquisou sobre
“impacto do AirBNB no mercado
imobiliário” no Google. Faça. Num
artigo de Agosto de 2018, The
Guardian mostrou uma notícia
sobre o protesto “Barcelona no
està en venda”.
Resumidamente, o AirBNB
desincentiva a locação de longo
prazo e incentiva a locação de
curto prazo, isso significa, por
exemplo, que os alugueis de longo
prazo que costumavam estar em
torno de EUR$ 1.000,00 mensais,
com AirBNB as locações de “alta
rotatividade” ou “de poucos dias”,
acabam elevando esse tíquete para
três vezes mais, também reduzindo a oferta de locações de longo
prazo motivando sua alta também.
Nesse caso a jovem força de
trabalho que precisa alugar um
apartamento pequeno para morar
próximo do trabalho ou universidade acaba não conseguindo, e
em muitos casos precisam mudar
de emprego e de cidade. Numa
tentativa de solução, Amsterdam,
Berlin, Lisboa, Paris e Veneza restringiram fortemente as locações
de curto prazo após receberem
protestos do mesmo modelo.
Já as “empresas Zebras” tendem
a estar mais ligadas à economia
real, a quebrar e utilizar paradigmas de uma forma mais respon-

sável, são famintas por qualidade
dos processos em que atuam para
gerar mais valor para a sociedade
em que moram, e por isso têm
um crescimento geralmente mais
lento que os unicórnios. Preferem
cooperar com outras empresas ao
invés de compra-las ou destruí-las.
O termo Zebra surge do fato de
serem realmente empresas tanto
“preto” quanto “branco”, olhando
o mundo tanto de uma forma mais
faminta por rentabilidade quanto
da outra, mais sustentável para
o ambiente e ecossistema, então
são rentáveis causando impacto
positivo à sociedade. Por andarem
em manadas, as Zebras acabam
também protegendo umas às outras e são mais eficientes no uso
do capital investido.
Brincadeiras à parte, talvez as
disrupções não precisem ser tão
agressivas assim. As empresas
Zebras nasceram de ambos os
non-profit (sem fins lucrativos)
e for-profit (com fins lucrativos).
Não pense que as empresas zebras
são a solução para todos os nossos
problemas. Um caminho ainda
inicial está sendo trilhado pelas
“Venture Capitals de Impacto
Social”.
Porem ao analisar os padrões
podemos verificar um maior investimento dessas VCs (Venture
Capitals) direcionado principalmente para microfinanças e
saúde para regiões carentes e
tecnologias limpas. E acabam
ficando de lado algumas esferas
que talvez teriam impacto positivo
ainda maior, como alguns formatos
de I.A., LawTechs, InsurTechs e
HealthTechs.
Essas empresas ainda engatinham na direção de maiores
rentabilidades para chamar cada
vez mais atenção dos investidores
e também reduzirem sua taxa de
mortalidade, ainda bastante alta.
Se as Zebras são a evolução dos
Unicórnios eu não sei. Mas sei
que, apesar de ainda querer criar
mais alguns unicórnios ao longo
da minha carreira, já incluirei o
nosso planeta e a sociedade como
importante stakeholder (parte de
interesse) do modelo de negócio
das empresas que faço parte.
(*) - Foi gestor de grandes unicórnios
e agora é mentor de startups para
a Oracle (www.linkedin.com/in/
dennisnakamura/).

BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Companhia Aberta - NIRE Nº 3530046180-1 - CNPJ/MF Nº 34.265.561/0001-34
FATO RELEVANTE
BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL (“Companhia”), em atendimento às disposições da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e
atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta
data, (i) a submissão de pedido de cancelamento voluntário de registro de companhia aberta da Companhia, na
categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de
dezembro de 2009, conforme alterada, sem que haja a realização de oferta pública de aquisição de ações de que
tratam o artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, e o artigo 16 da Instrução CVM nº 361, de 05
de março de 2002, conforme alterada; e (ii) que a Diretoria da Companhia adote todas as medidas necessárias
para realizar todos e quaisquer atos necessários para o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais
deliberações foram tomadas tendo em vista que a Companhia (a) não possui valores mobiliários em negociação
e circulação no mercado e (b) não tem a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de
seu capital ou quaisquer outros valores mobiliários no prazo de, no mínimo, 2 (dois) anos e, por conseguinte, não
há mais razão para que a Companhia mantenha seu registro de emissora de valores mobiliários.
São Paulo, 3 de maio de 2019
Eduardo Mazon - Diretor de Relações com Investidores
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

comercial em Pinheiros e para o parque gráfico de Barueri. Os profissionais buscados atuarão nas áreas de Atendimento, Tecnologia,
Comercial e Produção. O ideal é que o candidato tenham feito algum
curso profissionalizante ou que esteja cursando no momento. A Printi
busca pessoas engajadas, comprometidas com transparência e parceria
entre os relacionamentos. Todas as posições podem ser ocupadas por
candidatos com necessidades especiais (PcD), já que as duas unidades
foram construídas pensando na acessibilidade de todos. Interessados
podem se cadastrarem no link (https://jobs.kenoby.com/printi).

H - Festival de Games
Os desenvolvedores de jogos independentes de todo o mundo já podem
inscrever suas criações para participar do BIG Festival 2019 (Brazil’s
Independent Games Festival), a casa dos games indies da América
Latina. As inscrições são gratuitas através do site do festival: (http://
www.bigfestival.com.br) e podem ser realizadas até a próxima segunda-feira (6). Serão aceitos todos os tipos de jogos digitais para qualquer
plataforma, console ou mídia disponível, desde estejam em condições
de ser jogados e avaliados pelo Comitê de Seleção e lançados até dois
anos antes da data do Festival.

I - Best Practice Day
Para discutir a conexão entre o metodo Lean e os avanços que vêm
acontecendo com a Digitalização, nos dias 11 e 12 de junho, o Centro de
Convenções do Senac Santo Amaro, sedia a terceira edição brasileira do
Best Practice Day. A Indústria 4.0 é tema central de diversas discussões
e o intuito do evento é mostrar, por meio de cases de importantes players
do mercado, que é possível ser Lean sem entrar na jornada digital, mas
a digitalização eficaz é meramente impossível sem que os processos
estejam enxutos e otimizados. Uma pesquisa realizada pela CNI com
632 empresas aponta que 48% delas pretendiam investir em recursos
ligados à Indústria 4.0 em 2018. Inscrições e mais informações pelo site
(https://www.best-practice-day.com.br/).

J - Amantes do Café
Todos gostam de tomar o café quando a bebida está fresca e, de preferência, com os grãos moídos na hora. Pensando nisso, o Shoptime acaba de
lançar a Cafeteira com Moedor 2 em 1 da marca exclusiva Fun Kitchen.
A máquina possui painel de LED, que permite escolher como será o
preparo: com grãos ou com o pó. Objetivando poupar tempo durante
a rotina da semana, a cafeteira oferece a possibilidade de programar o
horário de fazer o café e ainda o mantém aquecido por até uma hora.
O produto serve até 10 xícaras, sendo ideal para salas de reuniões ou
mesmo em ambientes de casa. A jarra do equipamento é de vidro e o
filtro é de inox e removível, o que facilita na hora de limpar (https://
www.shoptime.com.br/cafeteiracommoedor).

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 66E8-9967-84F5-CCA6.

Economia compartilhada aumento
em 30% as reservas de carros

