
Pode parecer um 

contrassenso, mas, 

quando o assunto é 

exportar, não dê tanta 

atenção ao dólar. Claro 

que, se a moeda norte-

americana estiver 

valorizada, tanto melhor

Mas não se deixe ce-
gar por um cenário 
de câmbio favorável, 

porque você também terá de 
lidar, em algum momento (ou 
vários, dependendo do cenário 
econômico), com um real mais 
forte. O importante, portanto, é 
que você invista em uma política 
entre fronteiras  sustentável, 
que deve ser mantida indepen-
dentemente das vantagens de 
uma moeda local fraca ou mo-
mentaneamente enfraquecida.

Até porque, acredite: para 
o exportador consciente, o 
dólar ideal é o dólar estável. 
Quem vende para outros pa-
íses precisa, isto sim, de um 
câmbio tranquilo, sem grandes 
variações, no período que vai 
do pedido do cliente à entrega 
do produto. A seguir, algumas 
dicas de ouro para exportar com 
segurança, sem se deixar levar 
pela falsa expectativa de lucros 
fáceis e maiores.
 • Dedique tempo ao 

business plan. O mais 
importante passo antes 
de se iniciar na aventura 
da exportação é elaborar 
um bom plano de negó-
cios. Invista um tempo 
nisso, pois ele direcionará 
todos os seus processos 
posteriores. É o business 
plan que contém as defi -
nições sobre os produtos 
a serem exportados, a 
quantidade (atenção 
especial a seu estoque e 
à capacidade de produ-
ção), os valores culturais 
dos países importadores 
(quais as melhores lojas 
importadoras, no caso de 
você escolher trabalhar 
com revendedores) e as 
barreiras a serem enfren-
tadas, como idioma, que 
métodos de cobrança uti-
lizar, nível de segurança 
transacional e possíveis 
adaptações de seus pro-
dutos para melhor se 
adequar aos mercados 
internacionais.

 • Muito cuidado com o 

câmbio fl utuante. Nes-
sa jornada rumo a novos 
mercados, não dá para 
correr o risco de colocar 
o carro na frente dos bois, 
como se costuma dizer 
- nem dar passo maior 
que a perna. Uma dica 
é jamais superestimar o 
lucro que um dólar apre-
ciado pode lhe trazer de 
início. Lembre-se de que 
o câmbio é fl utuante no 
Brasil e pode cair ou subir 
bruscamente, compro-
metendo sua capacidade 
de quitar dívidas ou pagar 
por serviços previamente 
contratados. Ou seja: não 
“inche” sua empresa com 
muitos funcionários logo 
no começo, dê tempo 
para se acostumar e 
aprender com o ritmo do 
processo de produção, 
venda e entrega.

 • Saiba o que você pode 

(mesmo) entregar. 
Outra dica importante 
é que o candidato a ex-
portador tenha controle 
total de sua produção e 
o quanto ela já está com-
prometida com o merca-
do interno. A maioria dos 
PMEs pensa em exportar 
para aumentar seus ga-
nhos, mas muitos caem 
na armadilha de tentar 
substituir lucro em real 
por lucro em dólar. Se, 
por um lado, exportar 
exige um compromisso 

muito mais intenso com 
os revendedores e/ou 
consumidores impor-
tadores, por outro, não 
adianta aproveitar um 
momento de oportuno 
dólar alto para direcionar 
uma porcentagem maior 
de sua produção para o 
exterior correndo o risco 
de não ter o que entre-
gar a seus clientes já 
estabelecidos no Brasil. 
Essa regra faz ainda mais 
sentido se você escolher 
vender diretamente ao 
consumidor, via e-com-
merce.

 • Busque informação 

de quem entende. O 
começo de uma aven-
tura internacional pode 
ser traumática se você 
não tiver em mãos a me-
lhor informação possível. 
Mantenha nos Favoritos 
de seu browser, entre 
outros, os links da Apex 
(Agência Brasileira de 
Promoção de Exporta-
ções e Investimentos) 
e do MDIC (Ministério 
do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio 
Exterior), que são óti-
mas fontes para serem 
consultadas sempre que 
um problema aparecer. 
E tenha um profi ssional 
especialista em transa-
ções entre fronteiras na 
memória de seu smar-
tphone. Esse é o tipo de 
serviço terceirizado no 
qual vale a pena investir 
antes mesmo de iniciar 
suas vendas além-fron-
teiras.

 • Saiba a melhor manei-

ra de entregar seus 

produtos. A mais barata 
é via marítima, claro, mas 
isso significa que seu 
cliente terá de esperar 
mais para receber o que 
comprou (seja ele um 
revendedor ou um con-
sumidor fi nal). Por outro 
lado, se seu produto tem 
alto valor agregado (ou 
se o comprador tiver 
urgência na entrega, 
por exemplo), pode ser 
uma boa ideia oferecer 
pelo menos uma opção 
via aérea, mesmo que a 
mais básica. Lembre-se: 
o frete pode ser um bom 
amigo, mas também re-
presentar um aumento 
considerável de custo, o 
que acabará impactando 
em sua margem de lucro. 

 • Se optar pelo e-com-

merce, ele precisa ser 

responsivo e poliglota. 
A última dica que posso 
dar, caso você faça a 
opção pela venda dire-
tamente ao consumidor, 
é que você invista em 
um site responsivo, ou 
seja, que se adapte au-
tomaticamente à tela de 
qualquer dispositivo que 
o usuário/cliente esteja 
usando - seja ele um desk-
top, um notebook, tablet 
ou smartphone. Aliás, o 
Google anunciou, no fi -
nalzinho do ano passado, 
que está investindo em 
um mecanismo de busca 
exclusivo para ambiente 
mobile, mais um motivo 
para apostar em um e-
commerce responsivo. 

E trate de investir também em 
um site que “fale” o idioma do 
país para onde você pretende 
exportar. Segundo pesquisa in-
ternacional que a Ipsos realizou 
a pedido do PayPal em 2016, 
compradores online têm maior 
propensão de comprar em sites 
estrangeiros que oferecem Ser-
viço de Atendimento ao Cliente 
(SAC) em sua própria língua 
(47%), por exemplo.

(*) - É head de PMEs do 
PayPal Brasil.
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A ação foi organizada pela Fundação Pró-Sangue, ligada à 
Secretaria Estadual de Saúde, e a ideia é lembrar o Dia 
Mundial do Doador de Sangue, celebrado no dia 14. Foram 

feitas intervenções nas estátuas do Borba Gato, em Santo Ama-
ro; o Anhanguera, na Av.Paulista; Cristóvão Colombo, na praça 
Panamericana; O Semeador, na Praça Apecatu; Pedro Álvares 
Cabral, no Parque Ibirapuera; além de Padre José de Anchieta, 
na Praça da Sé, e Augusto de Prima Porta, no Arouche.

Apesar do aumento do número de pessoas doando sangue em 
função das inúmeras campanhas feitas por órgãos ofi ciais e mo-
vimentos da sociedade civil, os bancos de sangue da Fundação 
Pró-Sangue continuam com seus estoques em situação crítica. 
Segundo dados do órgão, há uma queda gradativa da coleta e as 
reservas estão 60% abaixo do patamar ideal. Os tipos sanguíneos 
em situação mais delicada são o O+, A+, O-, B- e A-, por ordem 
de importância. As reservas atuais têm condições de abastecer os 
hospitais por apenas dois dias. A fundação fornece sangue para 
100 instituições de saúde da rede pública estadual.

De acordo com a médica da fundação Selma Soriano, há épocas 
do ano em que as pessoas diminuem suas idas ao banco de sangue. 
O período do ano em que as pessoas mais doam é a primavera, 
sendo que nas outras três estações do ano a frequência cai. “No 
inverno, as gripes e os resfriados afastam o doador. No verão, 
o calor incomoda e as pessoas se desidratam mais. Além disso, 
há as férias de empresas e escolares, o que tira a prioridade das 
pessoas em doar sangue”.

Selma ressaltou que a baixa dos estoques de sangue é uma 
preocupação mundial e que, no Brasil, de 1,7% a 1,9% da po-
pulação doa sangue. O estado de São Paulo chega ao índice de 

2,1%. Segundo ela, os baixos índices estão ligados ao fato de 
que a maioria das pessoas ainda não entende a doação como 
um ato de cidadania ou um hábito. “Teria que haver a doação de 
sangue regular de duas a três vezes por ano por indivíduo. Por 
outro lado a demanda de sangue precisa ser melhor analisada. 
Quando o médico vai usar a transfusão de sangue, ele tem que 
pensar em estratégia”.

Segundo ela, em maio, foram atendidos 14 mil candidatos a 
doação e coletadas 11.860 bolsas. Há dez anos, neste mesmo 
período, a coleta chegou a 18 mil bolsas. “Foi o primeiro mês que 
conseguimos chegar a quase 12 mil que é o que precisamos. Faz 
mais de três anos que nós não conseguimos manter os estoques 
sufi cientes e temos sempre que pedir à população, além de fazer 
o manejo dos estoques”, ressaltou Selma.

Consciência
No dia (14) países de todo o mundo celebram o Dia Mundial do 

Doador de Sangue. A data foi escolhida para aumentar a cons-
cientização quanto à necessidade da doação e para agradecer 
aos doadores de sangue. Instituída pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a campanha terá como tema este ano “O que 
você pode fazer? Doar sangue. Doar agora. Doar regularmente”, 
para enfatizar a necessidade da doação frequente. O anfi trião 
do evento global em 2017 é o Vietnã, por meio de seu Instituto 
Nacional de Hematologia e Transfusão de Sangue, e na região 
das Américas, a sede da celebração será o Organismo Andino de 
Saúde, em Lima, no Peru.

Junho Vermelho
No Brasil, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, será iluminado 

em vermelho para chamar a atenção para o tema. Outros monu-
mentos, prédios públicos e privados de São Paulo, Bahia, Rio de 
Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina já 
estão decorados, desde o dia 1º de junho, como parte do Junho 

Bancos de sangue têm queda 
de reservas durante o inverno
Sete estátuas paulistanas amanheceram na último dia (14) com partes de suas estruturas simulando 
um curativo em forma de adesivo vermelho

Vermelho. Em São Paulo a iluminação pode ser vista na Assem-
bleia Legislativa do estado, no Memorial da América Latina, na 
Sala São Paulo e no Palácio dos Bandeirantes, entre outros. A 
iniciativa foi criada há três anos pelo Movimento Eu Dou Sangue 
para despertar a consciência da população sobre a importância 
das doações periódicas.

O movimento nasceu depois de as irmãs Debi Aronis e Diana 
Berezim passarem por uma experiência, com o pai precisando 
de muitas bolsas de sangue durante um tratamento de saúde. 
Com a difi culdade para repor o sangue utilizado, elas entenderam 
que a questão não era tão simples. “Passamos a conhecer mais 
sobre o assunto e criamos a campanha Eu Dou Sangue Por São 
Paulo. Quando percebemos havia muita gente nos pedindo para 
expandir o movimento. Assim, em 2014, levamos a campanha 
para todo o Brasil e criamos o Junho Vermelho”. A data já entrou 
para o calendário ofi cial de diversos estados.

“Muitos lugares acabaram aderindo porque há necessidade mes-
mo. O objetivo é sensibilizar as pessoas para que elas coloquem a 
doação de sangue em sua rotina, entendam que isso tem que ser 
um hábito e que não podemos doar sangue só uma vez na vida. 
Há muitas pessoas que não podem doar sangue por uma série de 
impeditivos, então aquelas que podem, precisam se conscientizar 
de que a participação delas faz diferença”, disse Debi.

A estudante de psicologia e atriz, Bruna Tatar, de 19 anos, foi 
diagnosticada com leucemia aos 7 anos e precisou de muitas 
bolsas de sangue como complemento do tratamento que durou 
dois anos. Ela contou que na época não tinha a exata consciência 
de como os doadores haviam sido importantes para sua melhora. 
Nesse período os pais de Bruna fi zeram campanhas para repor o 
sangue utilizado e vários amigos e familiares doaram para repor 
as reservas do hospital.

“Eu tive sorte de nunca me faltar o sangue. Eu gostaria de 
doar, mas não posso porque fi z quimioterapia, então eu incentivo 
meus amigos a doarem em meu lugar e eles já doaram em minha 
homenagem, por saberem que não posso. Hoje eu sei que foi 
muito importante receber o sangue e sei que é muito importante 
para qualquer pessoa que precise. A única coisa que posso fazer 
é incentivar as pessoas próximas a doarem. Minha mãe é doadora 
até hoje, inclusive de medula”, disse Bruna.

Para doar sangue o candidato passa por uma triagem na qual é 
aplicado um questionário de 60 perguntas com desdobramentos 
que podem totalizar 120 questões. O rigor existe para dar se-
gurança tanto para o receptor quanto para o doador. Para doar 
é preciso estar em em boas condições de saúde, ter entre 16 e 
69 anos, pesar no mínimo 50 kg, ter dormido pelo menos seis 
horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e levar documento 
original com foto recente.

Entre os impedimentos temporários estão os resfriados (é 
preciso aguardar sete dias após desaparecimento dos sintomas), 
gravidez, amamentação, ingestão de bebida alcoólica 12 horas 
antes, ter feito tatuagem ou maquiagem defi nitiva nos últimos 12 
meses, ter passado por situações com risco de adquirir doenças 
sexualmente transmissíveis nos últimos 12 meses.

Pessoas que estiveram nos estados onde há prevalência de 
malária devem esperar 12 meses e pessoas que fi zeram endosco-
pia devem aguardar seis meses. No caso da febre amarela, quem 
tomou a vacina deve aguardar quatro semanas, quem contraiu 
a doença deve aguardar seis meses e quem esteve em região 
onde há surto da doença deve aguardar 30 dias após o retorno. 
Não podem doar sangue pessoas que tenham as hepatites B e C, 
o vírus HIV, doenças associadas aos vírus HTLV I e II, malária, 
Doença de Chagas e usuários de drogas injetáveis.

Requisitos para doar

A baixa estatura é uma das queixas mais 
frequentes nos consultórios médicos. A 
endocrinopediatra do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, Tamara Manfredi, 
alerta que um dos motivos para o desen-
volvimento lento de uma criança, e pouco 
debatido, é a produção insufi ciente do 
hormônio de crescimento, fornecido pela 
hipófi se – glândula que se localiza na base 
do cérebro, responsável pela síntese de 
diversos hormônios.

“A defi ciência do hormônio de cresci-
mento costuma ter causa desconhecida, 
mas em alguns casos pode ter origem 
orgânica como trauma, neoplasia, infecção 
ou irradiação do sistema nervoso central”.

A endocrinopediatra explica que além 
das dosagens e de testes hormonais, o diag-
nóstico é feito com base em um conjunto 
de informações, que leva em consideração, 
principalmente, a anamnese – histórico 
dos sintomas -, exame físico do paciente, 

Problema hormonal também é 
responsável pela baixa estatura da criança

em crianças e adolescentes pode ter várias 
causas, além do problema hormonal. Entre 
elas estão fatores genéticos, constitucio-
nais, outras defi ciências hormonais como 
o hipotireoidismo e doenças crônicas que 
afetam o coração, os pulmões, os rins ou 
o intestino. “Antes de iniciar a reposição 
é importante descartar todas as outras 
causas”, recomenda.

É importante destacar também que, 
durante o tratamento, uma série de alte-
rações metabólicas e hormonais podem 
ser desencadeadas como a resistência in-
sulínica, hiperglicemia ou hipotireoidismo. 
Por isso, segundo a endocrinopediatra, é 
fundamental que o acompanhamento seja 
monitorado a cada três ou seis meses com 
exame físico e laboratorial.

Fonte e mais informações (www.hpev.
com.br).

avaliação da velo-
cidade de cresci-
mento, análise dos 
antecedentes médi-
cos e possíveis dis-
túrbios, radiografi as 
para comparação da 
idade óssea, resso-
nância da hipófi se, 
testes genéticos, 
entre outros.

“Durante o acom-
panhamento, tam-
bém utilizamos um 
cálculo para prever 
a estatura alvo do paciente, a partir da altura 
dos pais, e traçar as medições em gráfi cos 
de crescimento específi cos para a idade e 
sexo para, assim, determinar se realmente 
o desenvolvimento está muito lento ou fora 
do padrão familiar”, complementa.

Identificada a alteração, inicia-se o 
quanto antes a administração de reposi-
ção do hormônio de crescimento por via 
subcutânea diariamente, dando prioridade 
para o período da noite, pois é o momento 
que ocorre o pico da produção fi siológica 
do hormônio de crescimento.

A médica ressalta ainda que muitas vezes 
o tratamento é necessário pelo resto da 
vida, isso porque a defi ciência hormonal 
interfere também na tonicidade muscular, 
disposição e metabolismo ósseo na fase 
adulta.

A especialista lembra que a baixa estatura 
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Cavo Serviços e Saneamento S.A. - CNPJ nº 01.030.942/0001-85 - NIRE nº 35.300.144.520
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/05/17

Aos 16/05/17, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Publicações Prévias: Os documentos de que trata o artigo 133 
da Lei das Sociedades por Ações, referentes ao exercício social findo em 31/12/16, quais sejam, o balanço patrimonial, a demonstração 
das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração de resultados da Companhia e o relatório 
dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia foram publicados no dia 05/05/17 jornal “Folha de São 
Paulo”, na página B5, no dia 06/05/17, no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, na página 11 e no dia 10/05/17 no jornal 
“Empresas & Negócios”, na página 7. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente, Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: 
(i) Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações 
financeiras, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e 
a Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às demonstrações financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/16, publicados conforme relatado na seção “Convocações e Publicações Prévias” acima, devidamente auditados 
pela BeAudit Auditores Independentes Ltda., conforme relatório datado de 25/04/17; e (ii) aprovar que o “Lucro Líquido do Exercício” da 
Companhia referente ao exercício social findo em 31/12/16, no montante de R$88.423.671,70 a seguinte destinação: (a) R$4.421.183,59 
para constituição de Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) R$21.000.622,03 serão transferidos à 
conta de Dividendos Obrigatórios e Não Pagos; e (c) o saldo remanescente, no montante de R$63.001.866,08 será transferido à conta de 
Reserva de Retenção de Lucros, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações. A acionista aprovou a lavratura da presente 
ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º da 
Lei das Sociedades por Ações. Nada mais. Jucesp nº 266.573/17-4 em 14/06/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.


