
O que fazer quando a 
empresa está na UTI?

No mundo empresarial 
sempre acontecem 
altos e baixos

Uma empresa que es-
teve no topo por um 
longo tempo, pode 

se deparar, de repente, com 
uma grande crise, enfrentar 
dificuldades financeiras, ou 
até mesmo correr o risco 
de ter que requerer a uma 
recuperação judicial, ou 
eventualmente, ir à falência. 

Uma empresa é como um 
ser vivo e orgânico e que se 
assemelha muito com o ser 
humano, tanto no que se re-
fere a gestão de seus hábitos 
e das práticas de atitudes 
saudáveis, como na preven-
ção e cuidados que devem 
ser tomados para possibilitar 
uma vida longa e prazerosa. 

Toda pessoa que se preser-
va, realiza exercícios físicos, 
mantém uma alimentação ba-
lanceada, equilibra trabalho e 
lazer, se permite momentos 
de reflexão, estabelece me-
tas pessoais para si e para 
sua família, cultiva políticas 
financeiras para o seu patri-
mônio, pensando no presente 
e no futuro. 

E toda vez que desvios 
acontecem, ela ou ele procu-
ram seu médico, seu prepara-
dor físico, seu nutricionista, 
seu psicólogo ou seu banco 
para promover os devidos 
ajustes. 

Uma empresa é extrema-
mente semelhante. Requer 
boas práticas de gestão, 
balanço adequado entre suas 
receitas e despesas, deve 
possuir um bom clima no seu 
ambiente de trabalho, com 
respeito, porém, que seja leve 
e descontraído, estabelecer 
metas estratégicas para ser 
sustentável e perene e bus-
car o equilíbrio econômico-
-financeiro que necessita. 

Da mesma forma como o 
ser humano, constantemen-
te a empresa emite sinais: 
desvios de rota em relação 
às suas estratégias previa-
mente definidas, não cum-
primento de metas físicas 
ou financeiras, deterioração 
do ambiente e do clima de 
trabalho, baixa atratividade 
para novas contratações, 
perda de funcionários para o 
mercado ou para a concorrên-
cia, perda de resultado, piora 
da sua condição financeira e 

de caixa, comprometimento 
econômico e patrimonial. 

Aos primeiros sinais, as em-
presas deveriam iniciar seu 
processo de correção de rota 
e de ajustes de suas práticas 
inadequadas ou ineficientes. 
Lamentavelmente em muitos 
casos essas correções vêm 
tardias e/ou sem eficácia, 
motivadas por egos inflados, 
por conflitos internos entre os 
gestores, falta de uma estra-
tégia definida, falta de costu-
me para lidar com situações 
difíceis e inusitadas, e muitas 
vezes, mesmo, por falta de 
capacitação ou competência 
para trabalhar problemas que 
fujam da rotina habitual. 

Quando uma situação críti-
ca acontece em uma corpora-
ção, seus donos e acionistas 
muitas vezes desconhecem 
como reverter o cenário. É 
comum nesses momentos 
buscarem a ajuda e suporte 
externo de uma consultoria 
empresarial, que imaginam 
tenha o dom de “transfor-
mar sapo em príncipe”, em 
um curto período. Milagres 
não acontecem com tanta 
facilidade. 

Muitas vezes o paciente 
já está na UTI, e a reversão 
é possível, porém crítica e 
arriscada. E provavelmente 
as correções deverão ser 
cirúrgicas e radicais. Nossa 
recomendação é que, para 
manterem-se e preservarem-
-se as condições saudáveis 
de uma boa gestão, e evitar 
dessa forma surpresas de-
sagradáveis de fuga de rota, 
primeiramente que tenhamos 
a disciplina e a consciência 
que ter hábitos preventivos. 

Paralelamente nos manter-
mos alinhados com a estra-
tégia previamente definida, 
e que se estabeleça, e se 
acompanhe, de forma roti-
neira e com bastante rigor, 
indicadores de performance, 
que sejam os termômetros de 
controle das boas práticas e 
dos bons resultados. Ao me-
nor sinal de desvio, acenda o 
seu “alerta”. 

E, caso necessite de ajuda 
não espere ir para a UTI. As 
soluções serão mais eficazes 
e menos traumáticas. 
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D - Startups na Exposec
Pelo terceiro ano consecutivo a Abese lança um programa de seleção 
de startups do setor de segurança eletrônica, ou a ele relacionados, 
com a meta de identificar e promover negócios inovadores. As em-
presas selecionadas participarão da Ilha de Startups na maior feira 
de segurança da América Latina, a Exposec, que acontece de 14 a 
16 de abril, no São Paulo Expo. As startups que se inscreverem no 
programa poderão integrar também as ações do Comitê de Startups 
da associação, núcleo que promove interações entre empresas, roda-
das de negócios, mentorias e outras ações para empresas com esse 
perfil. As startups interessadas podem saber mais: (https://startup.
abese.org.br).

E - Distribuição de Tecnologia
A Cobli, empresa especializada em monitoramento de frotas com a utili-
zação de tecnologia de ponta, como IoT e Inteligência Artificial, planeja 
aumentar o tamanho de sua equipe em 2020, com a contratação de 70 
novos profissionais. Entre as áreas contempladas, estão os setores de 
engenharia de software e hardware, design, marketing e vendas. O ritmo 
de contratações reflete a necessidade do mercado por tecnologias que 
ajudam a diferenciar suas empresas, reduzir custos e assim se tornarem 
cada vez mais competitivas. Para saber mais sobre as vagas, é só acessar: 
(https://jobs.kenoby.com/cobli).

F - Digitalização na Saúde
A Sharecare, líder global em inovação e digitalização da saúde, 
recebeu 18 prêmios Digital Health Awards em 2019 pela Health 
Information Resource Center, que reconhece os melhores recursos 
de saúde digital para consumidores e profissionais da área no mun-
do todo. No Brasil desde 2016, a Sharecare tem foco em melhorar 
e impactar a saúde de funcionários, membros e dependentes de 
empresas, operadoras, entidades públicas e outros, além de reduzir 
custos clínicos e médicos através da combinação de uma das me-
lhores plataformas digitais com soluções e programas de atenção 
primária e coordenação de cuidados efetivos. Saiba mais em (www.
sharecare.com.br).

A - Alta Performance
Recentemente foi divulgada mais uma edição do ranking TOP 500 de 
supercomputadores, que classifica os computadores de alta performance 
no mundo. Fazem parte desta lista três supercomputadores brasileiros: 
o Santos Dumont, pertencente ao Laboratório Nacional de Computação 
Científica (LNCC); o Fênix, da Petrobras; e o Ogbon, do Senai Cimatec 
da Bahia. Os três são considerados os maiores do Brasil e da América 
Latina, e foram construídos pela Atos, líder mundial em transformação 
digital. São empregados para pesquisas científicas em múltiplas áreas e 
com grandes volumes de dados, como meteorologia, geologia, medicina, 
Óleo & Gás, física etc. Para mais informações, visite: (atos.net). 

B - Design Calçadista 
Com inscrições abertas, o 3º Acesso – Desafio Kisafix de Design Calçadista 
aborda um tema essencial, que tem mudado a forma como indústrias do 
mundo inteiro trabalham. A sustentabilidade, seja no pilar econômico, 
cultural, ambiental ou social, deverá ser o fio condutor dos projetos 
inscritos no concurso. E para avaliar quem melhor criou a partir desses 
pré-requisitos, a Killing convidou uma comissão julgadora altamente 
qualificada. Para se inscrever no concurso é preciso ser profissional 
atuante na área de moda, designer ou correlata do mercado brasileiro 
de calçados e realizar o preenchimento da ficha de inscrição no hotsite 
(www.kisafix.com/acesso). Os finalistas serão divulgados no dia 4 de 
abril e terão até 3 de junho para entregar o protótipo à Killing. 

C - Licitações e Fraudes
A Escola de Magistrados da Justiça Federal e o TRF3 promovem semi-
nário internacional no qual especialistas do Brasil, da Coreia do Sul e da 
Rússia vão debater sobre Licitações Públicas e Fraudes. Será realizado 
no dia 3 de março, das 9h às 13h, na modalidade presencial, no auditório 
do edifício-sede do TRF3, na Av. Paulista, 1.842, 25º andar, com tradu-
ção simultânea. Sob a coordenação do Desembargador Federal Fausto 
De Sanctis, o evento tem como público-alvo Magistrados, membros do 
Ministério Público, agentes policiais, servidores e advogados. Palestras 
dos professores da Universidade Estatal de Moscou; da Universidade 
Nacional de Seul; da PUC-SP; e da USP. Inscrições pelo site (www.trf3.
jus.br/semag).

G - Farmácia Inteligente
Considerado um dos maiores eventos do setor farmacêutico do Brasil, o 
Abradilan Conexão Farma chega em sua 16ª edição repleto de novidades e 
com uma grade de conteúdo completa e atual. Acontece entre os dias 17 e 19 
de março, no Expo Center Norte, com mais de 100 expositores da indústria 
farmacêutica, Higiene & Beleza, nutrição e serviços. Foi desenvolvido um 
projeto chamado “Farmácia Inteligente” onde o foco principal é apresentar 
novas experiências ao varejo, mostrando as mais variadas maneiras de expor 
produtos em uma loja na visão de grandes especialistas, e ainda, revelar as 
possibilidades mais inteligentes e inovadoras que já estão sendo utilizadas 
no varejo mundial. Informações: (www.abradilanconexaofarma.com.br). 

H - Prêmio por Tecnologias
A Offshore Tecnhnology Conference (OTC) anunciou que a Petrobras 
é a vencedora do principal prêmio de tecnologia da indústria mundial 
de petróleo e gás, o Distinguished Achievement Award for Companies, 
concedido anualmente pela instituição. A premiação reconhece o con-
junto de inovações desenvolvidas para viabilizar a produção no campo 
de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Para tornar esse projeto 
realidade, a companhia desenvolveu uma série de tecnologias para um 
cenário que combina condições desafiadoras, como águas ultraprofun-
das e reservatórios localizados abaixo da camada de sal, submetidos a 
elevados níveis de pressão, assim como alta presença de gás carbônico.  

I - Programa de Estágios
A Sanofi, maior multinacional farmacêutica do mercado brasileiro, está 
com inscrições abertas para 50 vagas de estágio para suas unidades em São 
Paulo, Suzano e Campinas. São aceitos estudantes dos cursos de: tecnologia 
como ciência da computação, análise de sistemas, sistemas de informação; 
administração; marketing; contabilidade; economia; engenharia; matemática; 
estatística; comunicação; jornalismo; publicidade; e psicologia. A Sanofi valoriza 
a diversidade e considera a contratação de candidatos independentemente de 
gênero, etnia, orientação sexual, religião, nacionalidade, idade ou deficiência. 
Inscrições devem ser feitas no site: (www.ciadeestagios.com.br/sanofi).  

J - Tempo de Mudanças
Nos dias 24 e 25 de março, no Hotel Unique, o Deloitte Industry Transfor-
mation Cycle (ITC) vai integrar todo o ecossistema das transformações 
que impactam as empresas e a sociedade, em dois dias de atividades 
simultâneas e intensas. Será uma experiência única para você acessar 
o melhor dos conteúdos da própria Deloitte e de diversos parceiros, 
do Brasil e de todo o mundo, que vêm a São Paulo para compartilhar 
conhecimento com quem quer liderar nesse novo ciclo de mudanças. 
Uma síntese de todo conhecimento sobre tendências que transformam 
organizações em todos os setores. Outras informações: (https://www.
sympla.com.br/deloitte-industry-transformation-cycle-itc__768068).

É uma marca histórica para o empreendimento binacional, 
líder mundial em geração de energia limpa e renovável.

A usina de Itaipu atingiu na nexta sexta-feira (14),  2,7 
bilhões de  megawatts-hora de energia acumulada, um 
recorde desde o início da operação da hidrelétrica, em 
maio de 1984. É uma marca histórica para o empreendi-
mento binacional, líder mundial em geração de energia 
limpa e renovável, que reforça a importância estratégica 
da hidrelétrica para o desenvolvimento sustentável e a 
segurança energética do Brasil e do Paraguai.

Em 2023, quando o tratado entre os países completará 
50 anos e o anexo C, que trata das bases financeiras, será 
revisado, Itaipu provavelmente terá já cravado 3 bilhões 
de megawatts-hora de energia acumulada. Esse índice que 
dificilmente outra usina no mundo conseguirá alcançar, 
nem mesmo aquelas que começaram a produzir antes da 
binacional, diz Itaipu. 

A usina deTrês Gargantas, na China, por exemplo, a maior 
do mundo em potência instalada, considerando a média de 
produção dos últimos seis anos, alcançaria Itaipu apenas em 
2347. Atualmente, Itaipu é responsável por atender quase 
15% do mercado brasileiro de energia elétrica, e 93% do 
Paraguai. Os 2,7 bilhões de megawatts-hora produzidos 
ao longo de 35 anos de operação seriam suficientes para 
abastecer todo o planeta por 43 dias (ABr). 

Presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco.

A estatal não informou 
quantas equipes já 
foram contratadas. 

Segundo Castello Branco, 
o plano de contingência 
vai durar até que termine 
a greve. “O tempo que for 
necessário. Enquanto durar 
a greve o plano de contingên-
cia funciona”.

A paralisação dos petro-
leiros começou no dia 1 de 
fevereiro, mas segundo o 
presidente da estatal, a pro-
dução não sofreu impacto. 
“Nenhuma gota de petróleo 
deixou de ser produzida”, 
garantiu. O movimento con-
testa as mil demissões feitas 
pela Petrobras na Fábrica 
de Fertilizantes Nitrogena-

Nesta segunda-feira (17), 
vence o prazo para os proprie-
tários de veículos com placa 
final 5 efetuarem o pagamento 
à vista, sem desconto, do IPVA 
2020. Quem optou por recolher o 
imposto em três vezes, também 
deve ficar atento e recolher a 
segunda cota na segunda-feira. 
O calendário segue até 24/2 
para os veículos com placa final 
0, desconsiderando os finais de 
semana. 

Para efetuar o pagamento, 

basta o contribuinte se dirigir 
a uma agência bancária cre-
denciada com o número do 
Renavam (Registro Nacional de 
Veículo Automotor), e realizar o 
recolhimento do IPVA 2020. Os 
pagamentos podem ser feitos nos 
terminais de autoatendimento, 
no guichê de caixa, pela internet, 
débito agendado ou outros canais 
oferecidos pela instituição ban-
cária para fazer o pagamento. O 
IPVA também pode ser pago em 
casas lotéricas (AC/SFP). 

C
ai

o 
C

or
on

el
/D

iv
ul

ga
çã

o 
Ita

ip
u

Tâ
ni

a 
R

êg
o/

A
B

r

Petrobras continuará a contratar 
equipes de contingência

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse, na sexta-feira (14), que a empresa vai continuar 
a contratação de equipes de contingência, se houver necessidade, para garantir a produção de petróleo e 
gás durante a greve dos petroleiros

houvesse discussão com as 
lideranças sindicais.

Castello Branco deu as de-
clarações na saída do Hotel 
Fairmont, em Copacabana, 
onde participou de uma reu-
nião. Ele não informou com 
quem se reuniu. O executi-
vo da Petrobras negou que 
tenha se encontrado com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que também está no 
hotel para um compromisso 
de agenda no encontro do 
GRI Club Meeting: Perspec-
tivas Econômicas para 2020, 
que reúne empresários. “Não 
vim para o Paulo Guedes, 
não. Vim para uma reunião 
aqui. Foi pura coincidência”, 
disse (ABr)..

dos do Paraná (Fafen-PR). 
Os petroleiros dizem que a 
estatal não respeita o acor-
do coletivo de trabalho. Os 
petroleiros criticam também 

a mudança, por parte da Pe-
trobras, da tabela de turnos 
ininterruptos dos trabalha-
dores com revezamento, 
em todo o país, sem que 

Itaipu atinge 2,7 bilhões de megawatts-hora, 
recorde desde 1984

Placa 5: pagamento integral do IPVA 2020 BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 35.3.0046248-3

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e na 
Instrução CVM nº 480, de 18 de novembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480/2009”) e em linha com as melhores práticas de governança 
corporativa, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data divulgou suas projeções para o exercício social de 2020 (“Projeções”).
Projeções

R$ Milhões 2020
Carteira de Crédito Total 30% 40%
Margem Financeira 1 3.800 4.100
Custo de Crédito 2 (1.400) (1.550)
Despesas não decorrentes de juros 3 (1.600) (1.700)
Alíquota efetiva de IR/CSLL 25% 35%
Amortização ágio líquido IR/CSLL 80

1. Inclui receita de operações de crédito + despesas de captação e derivativos + receita de prestação de serviços. 2. Inclui provisão de crédito líquida 
da recuperação + comissão de agentes. 3. Inclui despesa de pessoal + administrativa + operacional
Disponibilização das projeções
A apresentação com as projeções mencionadas neste Fato Relevante está disponível no site da CVM (http://www.cvm.gov.br) e também no site de 
relações com investidores do Banco (www.bancobmg.com.br/RI). Além disso, o item 11 (Projeções) do Formulário de Referência do Banco será 
atualizado, conforme os prazos previstos na Instrução CVM 480/2009. Embora os planos de crescimento e projeções de resultados apresentados acima 
sejam baseados em premissas da administração e em informações disponíveis no mercado até o momento, tais expectativas envolvem imprecisões e 
riscos difíceis de serem previstos, podendo, dessa forma, haver resultados ou consequências que diferem daqueles aqui antecipados. Essas informações 
não são garantias de performance futura. A utilização dessas expectativas deve considerar os riscos e as incertezas que envolvem quaisquer atividades 
e que estão fora do controle do Banco, e que incluem, mas não são limitados a habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus 
cronogramas, mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, infl ação, desintermediação 
fi nanceira, pressões competitivas sobre produtos, preços, mudanças na legislação tributária, entre outras. São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.

FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

BANCOBANCO
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