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Há uma mudança 

signifi cativa chegando 

às empresas quando o 

assunto é comunicação 

corporativa.

E ela é impulsionada 
por novos modelos 
de gestão e de atua-

ção, conduzidos pela trans-
formação digital, cada vez 
mais presente nos negócios. 
Vivemos um novo momento 
no universo corporativo, em 
que temas como soft skills e 
modelos flexíveis de traba-
lho estão gerando grandes 
discussões. 

Lideranças voltam seus 
olhares a estas temáticas em 
busca de soluções que gerem 
produtividade e engajamen-
to, enquanto lidam com um 
novo perfil de profissional, 
que prioriza, cada vez mais, 
a qualidade de vida que seu 
trabalho pode oferecer. A 
transformação digital, an-
corada pela digitalização, 
que tem se tornado uma 
grande aliada na busca pela 
eficiência da comunicação 
corporativa. 

No endomarketing, cresce 
o uso de ferramentas digitais 
que visam estreitar a relação 
entre lideranças e equipes. 
As barreiras antes impostas 
pela realidade analógica 
começam a ser quebradas 
através de novos modelos 
de comunicação, que pre-
zam pela agilidade e por um 
trabalho omnichannel. Mas 
afinal, por que investir em 
comunicação corporativa? 

A resposta para esta per-
gunta perpassa por diversos 
fatores, mas talvez o princi-
pal seja garantir o engaja-
mento dos times. Segundo 
uma pesquisa da Delloite, 
por exemplo, apenas 13% 
dos funcionários em todo 
o mundo estão ativamente 
engajados no trabalho. As 
ferramentas tradicionais 
de comunicação, como os 
conhecidos murais de re-
cados, cumprem um papel 
informativo muito aquém do 
necessário. 

Pouco interativos e comu-
mente desatualizados, não 
chamam a atenção das equi-
pes e dificilmente resultam 
em engajamento.

Já as novas ferramentas 
de comunicação podem ser 
as aliadas perfeitas para 
comunicar com agilidade e 
ainda garantir integração 

entre equipes. 
É o caso das TVs Corpora-

tivas, que reúnem em suas 
programações exclusivas 
e atualizadas dados sobre 
a empresa, novidades do 
negócio e de mercado e 
informações relacionadas 
às pessoas, de aniversários 
e nascimentos a viagens de 
trabalho e feedbacks recebi-
dos. Tudo em um único local, 
em ambientes muito mais 
interativos e com custo-be-
nefício mais interessante, já 
que há a eliminação de uso 
de papel e drástica redução 
de tempo para atualização 
das informações.

Este é um exemplo claro 
de que tecnologia e comuni-
cação corporativa precisam 
andar lado a lado. Atrati-
vidade, por conta do apelo 
visual, acessibilidade, pois a 
programação pode ser trans-
mitida em diversos locais 
de um negócio, dinamismo 
e constância são algumas 
das questões que se fazem 
presentes neste modelo de 
comunicação. 

E são estas caracterís-
ticas que condizem com o 
novo perfil profissional que, 
cada vez mais, se desenha 
dentro das empresas. Esta 
digitalização do fluxo de 
informações, criando dentro 
das empresas os chamados 
digital  workplaces,  tem 
uma contribuição muito 
importante no employee 
experience, a experiência 
do colaborador. 

Contribui não só para o 
engajamento e consequente 
produtividade do profis-
sional, mas também para a 
retenção de talentos, pois 
um trabalhador que se sen-
te parte de uma empresa 
e percebe na comunicação 
corporativa cuidado e trans-
parência, tende a ficar mais 
neste negócio.

Ganha o profissional, que 
passa a atuar em um am-
biente muito mais acolhedor, 
digital e eficiente, e ganha a 
empresa, que ao adotar um 
modelo de digitalização para 
a sua comunicação, torna-se 
mais eficaz, transparente e 
desejada pelos profissionais.

(*) - É bacharel em ciência da 
computação, especialista em gestão 
de empresas, marketing e vendas, e 

diretora de produtos e serviços da 
Teclógica. 
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ADICIONAL DE FUNÇÃO
Empresa é obrigada a pagar o adicional de função, para gerente com 
cargo de confiança, com poder de gestão e sem controle de jornada? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONTRATA FUNCIONÁRIO E MINISTRA TREINAMENTO DE 
05 DIAS, ESSE PERÍODO É CONSIDERADO COMO DIA TRABALHADO?  

Esclarecemos que é considerado como tempo a disposição do empre-
gador, desta forma, dia de trabalho normal devendo ser remunerado.

RECUSAR A CUMPRIR O AVISO PRÉVIO
Funcionário que recebe salário + periculosidade e pede demissão, 
podemos descontar o aviso e medias do adicional, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA PARA NOVA EMPRESA
Empresário irá abrir um novo CNPJ com mesmo sócio e dois novos sócios e 
mesmo CNAE, ele quer transferir seus funcionários para essa nova empresa, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DURANTE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA DE 60 DIAS, 
SOFREU ACIDENTE NO FINAL DO CONTRATO E APRESENTOU ATES-
TADO DE 45 DIAS, COMO PROCEDER?

Informamos que por interpretação da Súmula nº378 do TST o empregado 
contratado a prazo determinado que sofrer acidente do trabalho e receber 
benefício previdenciário dentro do período de contrato terá estabilidade.

TEMPO DE ESTABILIDADE
No afastamento funcionário por doença ou acidente do trabalho, qual seria 
o tempo de estabilidade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXAME TOXICOLÓGICO PARA MOTORISTA
Funcionários contratados como Motoristas que irão trabalhar apenas na 
cidade da sede da empresa movimentando cargas, existe a obrigatoriedade 
do exame toxicológico? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!
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Em entrevista ao pro-
grama Impressões, da 
TV Brasil, o italiano 

radicado no Brasil falou do 
comportamento dos jovens 
e adolescentes e também 
manifesta a sua visão sobre o 
sentido da vida. Na conversa, 
ele revelou os motivos que o 
fi zeram refl etir sobre esse tema. 

“Deve ser porque a minha 
[vida] está acabando e é sem-
pre um bom momento para 
pensar,” declara, aos risos. 
“Esse assunto de alguma forma 
sempre me preocupou, mas 
não é um assunto realmente 
para jovens. Então, esse ques-
tionamento existe, mas é um 
tipo de meditação para que 
seja frutífero. É uma meditação 
para o último terço da vida”, 
acrescenta. Para Calligaris, a 
felicidade não se restringe ao 
conceito de juventude. 

“As pessoas da terceira ida-
de, contrariamente ao que os 
adultos e os jovens imaginam, 
não são as mais infelizes. Ao 
contrário. Vivem melhor, por-
que são as pessoas que vivem 
com mais atenção a sua própria 
vida. No fundo é uma questão 
de atenção. Um dos problemas 

Felicidade não se restringe ao 
conceito de juventude, diz psicanalista
O psicanalista e escritor Contardo Calligaris é um dos intelectuais mais infl uentes em atividade no Brasil

O psicanalista e escritor Contardo Calligaris em entrevista ao 

programa Impressões, da TV Brasil.

da insatisfação contemporânea 
é que somos extremamente 
desatentos”, afi rmou. Sobre os 
valores adotados pela juventu-
de, o psicanalista lembrou os 
tempos em que era terapeuta de 
adolescentes. Diz que o Brasil 
convive com um verdadeiro 
“espantalho”, que é a obsessão 
com o vestibular e o ingresso 
nas universidades. 

“Você ouve pais falando como 
se a adolescência inteira fosse 
só um exercício de preparação 

para o vestibular. O problema é 
que o sentido da vida é estudar 
para entrar na universidade. 
Mas a gente tem que pensar, ou 
pelo menos se colocar uma vez 
essa pergunta: - E se meu fi lho, 
minha fi lha, se eles - Deus não 
queira – morressem amanhã? 
É muito importante que a vida 
deles tenha valido a pena”.

Sobre o sentimento de fe-
licidade, foi categórico: “A 
felicidade sempre me faz a 
impressão de uma coisa um 

pouco estúpida. Uma espécie 
de propaganda de margarina 
numa manhã falsamente enso-
larada”. E é crítico em relação 
a esse sentimento fabricado 
pela superexposição nas redes 
sociais. “As contas de facebook 
são a mesma coisa que uma 
fotografi a com um falso sorri-
so. São fundadas na pretensão 
de mostrar aos outros uma 
esperança, um pouco triste...
de suscitar a inveja dos outros”.

Para o psicanalista, a socieda-
de é vítima de uma cultura que 
a convence de que o sentido da 
vida está após a morte, no futu-
ro e até mesmo nos próximos 
projetos que serão realizados. 
Na visão de Calligaris, o trajeto 
percorrido é que deve ser valo-
rizado. Na sua opinião, é preciso 
praticar um olhar diferenciado 
diante do cotidiano. “Valorizar 
a vida da gente não signifi ca 
querer ter comportamentos e 
gestos heroicos que mereçam 
registros na televisão. Valorizar 
a vida é saber transformar a 
ida de cada dia à padaria da 
esquina, numa aventura de 
descoberta dos outros, do que 
acontece na rua, do cachorro 
com o qual você cruza” (ABr).

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 14 horas, na sede social do BMG 
Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 
101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de convocação 
publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 29 e 30 de março de 2019 e do dia 02 de 
abril de 2019 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em que está 
situada a sede da Companhia, nas edições dos dias 29 de março de 2019 e de 01 e 02 de abril de 2019, a Assembleia 
Geral Ordinária foi instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de 100% (cem por cento) 
das ações com direito a voto, representativas do capital social da Companhia, contando ainda com a presença do Sr. 
Edison Arisa Pereira, CRC 1SP127241/O-0, representante da Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes. 3. 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ângela Annes Guimarães e secretariados pelo Sr. Marco Antonio 
Antunes. 4. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito das seguintes matérias: 4.1. examinar, discutir e votar o 
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro 
de 2018; 4.2. destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018 e da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; e 4.3. fi xação 
da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas presentes 
apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições ou reservas o que segue: 5.1. Aprovar integralmente o Relatório da Administração, inclusive os atos 
praticados pelos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme publicados no jornal Empresas & 
Negócios, em sua edição de 15 de fevereiro de 2019 e no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em sua edição de 15 
de fevereiro de 2019. 5.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018, no valor de R$ 9.766.000,00 (nove milhões, setecentos e sessenta e seis mil reais), aprovar a 
seguinte destinação: (i) o montante de R$ 488.300,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil e trezentos reais), 
correspondente a 5% (cinco por cento) do referido lucro líquido será destinado à conta da reserva legal da 
Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; e (ii) os acionistas renunciam expressamente 
ao recebimento de todo e qualquer dividendo. Dessa forma, o montante de R$ 9.277.700,00 (nove milhões, 
duzentos e setenta e sete mil e setecentos reais), correspondente ao saldo remanescente do lucro líquido apurado 
após a destinação descrita no item (i) acima, será integralmente destinado a Reserva Estatutária da Companhia. 
5.4. Consignar a renúncia dos membros da administração da Companhia ao recebimento de remuneração no 
exercício social de 2019. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 
a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, 
Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da 
Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de 
abril de 2019. 7. Assinaturas: Banco BMG S.A. (neste ato representado por seus Diretores Executivos Marco 
Antonio Antunes e Eduardo Mazon. Flávio Pentagna Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. 
João Annes Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, lavrada 
em livro próprio. Ângela Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da 
Mesa. JUCESP nº 621.253/19-4 em 03.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Itália ganha exposição 
pelo centenário de Fellini
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Fellini nasceu em 20 de janeiro de 1920, em Rimini, 

na Emília-Romanha.

A cidade de Rimini recebe 
até o dia 15 de março a mostra 
“Fellini 100-Gênio Imortal”, em 
celebração aos 100 anos do nas-
cimento de Federico Fellini, um 
dos mais importantes cineastas 
da Itália.

Ele nasceu em 20 de janeiro 
de 1920, em Rimini, na Emí-
lia-Romanha, e morreu em 31 
de outubro de 1993, em Roma.   
Naquele ano, venceu o Oscar 
Honorário pelo conjunto de 
sua obra.

Entre seus fi lmes de maior 
sucesso, destacam-se “A Doce 
Vida”, “Oito e Meio”, “Amar-
cord”, “Noites de Cabíria” e 
“A Estrada”.  A exposição foi 
inaugurada no último dia 14 
de dezembro e, somente no 
primeiro dia, recebeu mais de 
4 mil visitantes. 

“Se a Itália se tornou, para 
o mundo todo, o país da ‘Doce 
Vida’, é graças ao seu olhar 

único e inconfundível. Pou-
quíssimos artistas conseguiram 
representar a história toda do 
nosso país como Fellini”, disse 
a organização da mostra.

Idealizada e projetada pelo 
Studio Azzurro, a exposição 
ocorre no Castel Sismondo e 
reúne documentos inéditos, 
desenhos, roupas e manuscri-
tos de fi lmes. A ideia é que seja 
uma exposição itinerante que 
integre uma série de eventos 
especiais em 2020, quando 
será relembrado o centenário 
do nascimento de Fellini. 

Em abril, após Rimini, a mos-
tra será instalada no Palazzo 
Venezia, em Roma, e depois 
seguirá por Los Angeles, Mos-
cou e Berlim. Mais informações 
podem ser encontradas em: 
https://www.mostrafellini100.
it/ (ANSA).

O número de Empresas Sim-
ples de Crédito (ESC), criadas 
entre abril e dezembro, alcançou 
538 unidades em 24 estados e 
no DF, conforme levantamento 
divulgado ontem (16) pelo 
Sebrae. Esse tipo de empresa 
realiza operações de empréstimo 
e fi nanciamento apenas para mi-
croempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de 
pequeno porte, utilizando-se ex-
clusivamente de capital próprio. 

São Paulo, onde foi criada a 
primeira empresa dessa natu-

Empresas Simples de Crédito somam 538
reza, lidera o ranking com 187 
ESC, totalizando um capital de 
R$ 80,7 milhões; seguido pelo 
Paraná, com 47 empresas e R$ 
20,4 milhões de capital. O capital 
total de todas as empresas soma 
mais de R$ 232,9 milhões, cerca 
de R$ 60 milhões a mais do que 
o valor do último levantamento 
feito pelo Sebrae.

Até o momento, o maior ca-
pital de uma Empresa Simples 
de Crédito é de R$ 10 milhões, a 
média está em torno de R$ 434 
mil e o aporte mais frequente é 

de R$ 100 mil. O levantamento 
do Sebrae mostra que foram 
abertas, desde 24 de abril, 
quando a lei foi sancionada, 
474 ESC e que 64 empresas, 
muitas ligadas ao segmento de 
factoring, migraram para o novo 
tipo de negócio.

Em Roraima, há investidores 
que aplicaram pequenos capitais, 
de até R$ 8 mil. A pesquisa tam-
bém identifi cou que praticamente 
todas as empresas pretendem 
dobrar o capital no prazo de um 
ano (ABr). 

São Paulo, onde foi criada 

a primeira empresa dessa 

natureza, lidera o ranking

In
ve

st
in

g.
co

m

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 C
0E

5-
E4

F3
-9

F0
E-

4D
76

.


