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Como novas 
tecnologias podem 

melhorar o tratamento 
de água no Brasil

Acesso à água limpa 
parece um conceito 
básico em 2020 – 
especialmente nas 
torneiras de quem 
mora nas regiões 
centrais de metrópoles 
– mas a verdade é 
que isso ainda está 
longe de ser uma 
realidade para todos 
os brasileiros

Hoje, mais de 35 mi-
lhões de pessoas não 
possuem acesso a 

esse líquido de forma trata-
da em território nacional, de 
acordo com estimativas de 
2018 do Sistema Nacional 
de Informações sobre Sane-
amento (SNIS). Mudar esse 
cenário não é tarefa fácil e 
depende da cooperação de 
agentes públicos e privados 
a fim de garantir a infraes-
trutura e processos neces-
sários para que o acesso à 
água limpa seja cada vez 
mais popular no país. 

Muito já foi feito, é ver-
dade – mais de 83% dos 
brasileiros são atendidos 
pelas redes de água tratada, 
ainda segundo o SNIS – mas 
esse esforço não pode parar. 
No caminho para tornar o 
acesso à água tratada cada 
vez mais universal e iguali-
tário, a tecnologia exerce 
um papel cada vez mais 
importante. 

A privatização de empre-
sas de tratamento de água 
entre a década de 1990 e 
os anos 2000 exerceu um 
impulso fundamental para 
a modernização de redes de 
tratamento. Para ter uma 
ideia, nos últimos 20 anos 
foram investidos mais de 
R$ 15 bilhões em iniciativas 
tecnológicas pelas empre-
sas privadas deste setor.

A automação é um bom 
exemplo disso, pois hoje 
está presente nos sistemas 
de tratamento de água e 
esgoto a fim de garantir 
padrões de qualidade cons-
tantes para a população. 
Garantindo a aplicação 
correta e proporcional de 
produtos químicos por vo-
lume de água que chega à 
estação de tratamento, esse 
recurso impõe índices de 
pureza constantes, mesmo 
com a variação da demanda.

Além disso, a automação 
atua também na prevenção 
de perdas e identificação de 
vazamentos. Já estão em 
uso máquinas capazes de 
fazer a telemetria de aduto-
ras e tubulações capazes de 

identificar perdas em tempo 
real. Isso é feito tanto pela 
diferença de água bombe-
ada pela água consumida, 
ou ainda por equipamentos 
que podem identificar com 
maior precisão a localização 
exata do vazamento e seu 
volume.

Há ainda aplicações avan-
çadas, que demandam 
maior volume de investi-
mento, como inversores de 
frequência capazes de redu-
zir o consumo de energia, 
motores com tecnologia de 
imã permanente e softwa-
res de gerenciamento que 
são capazes de gerar alar-
mes baseados no histórico 
de utilização.

Obviamente que todos 
esses recursos citados 
demandam investimentos, 
que podem, por exemplo, 
chegar através da economia 
com a redução de perdas na 
rede de distribuição e do 
processo como um todo – 
uma tarefa complexa, mas 
que tem de ser revisitada 
constantemente.

Há municípios que têm 
cumprido essa tarefa de 
forma mais avançada, espe-
cialmente no Sul e Sudeste. 
É possível afirmar isso ao 
analisar o percentual de 
população atendida pela 
distribuição de água e co-
leta de esgoto, índices de 
perdas e o investimento por 
arrecadação realizado para 
melhoria do sistema.

Por outro lado, há muitos 
municípios espalhados por 
diferentes regiões do país 
– especialmente quando es-
tamos falando de distâncias 
consideráveis dos grandes 
centros urbanos – que ainda 
carecem desse tipo de servi-
ço, geralmente por falta de 
recursos financeiros.

O impacto positivo dessas 
medidas pode ser sentido 
de diferentes maneiras. É 
necessário lembrar que elas 
podem facilitar a rotina de 
muitas pessoas, que deixam 
de ter de percorrer grandes 
distâncias para ter acesso 
à água limpa e tratada. 
Com isso, tratar questões 
sanitárias passa a ser uma 
tarefa menos penosa – já 
que água limpa significa 
menos pessoas doentes –  e, 
consequentemente, os pre-
juízos associados a esse tipo 
de assunto também tendem 
a ser menores. 

O desafio não é fácil, mas 
com foco e investimentos, 
certamente poderá ser 
superado.

(*) - É coordenador de vendas da 
Mitsubishi Electric.

Alexandre da Silveira Serain (*)
Ciro Bottini (*)

O WhastApp nasce 
como aliado para 
melhorar a comuni-

cação das pessoas físicas e 
jurídicas. Basta você saber 
como usar a ferramenta a 
seu favor! Fiz a lista com 
algumas dicas que podem 
ajudar a melhorar as suas 
vendas. 
	 •	Imagem é tudo - O visu-

al é que pode aproximar 
possíveis compradores 
ou afastar de vez! Por 
isso é tão importante 
ter atenção com as fotos 
que serão publicadas nas 
mídias sociais e no What-
sApp. Uma boa ilumina-
ção é essencial na hora 
de tirar as fotos e você 
pode ter como aliado a 
luz natural. Lembre-se 
de tirar fotos de vários 
ângulos e mostrando o 
produto em detalhes. 
É hora de pensar como 
consumidor na hora de 
fazer as fotos: Será que 
eu compraria esse pro-
duto tendo essas fotos 
como referência? Avalie! 

  Use e abuse dos filtros 
disponíveis para me-
lhorar a qualidade das 
imagens e conheça todos 

Conheça o seu cliente e personalize as mensagens.
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Enfrentar desafios e su-
perar crises são situações, 
quase que rotineiras para 
os empreendedores brasilei-
ros. Com o surto Coronaví-
rus, o mundo e o Brasil estão 
diante de incertezas econô-
micas, sanitárias e sociais. O 
final do túnel ninguém en-
xerga ainda, mas é possível 
tomar algumas medidas para 
chegar nele bem preparado. 
No caso dos empresários, as 
grandes dúvidas refletem, 
principalmente, no fluxo 
de caixa (recebimentos e 
despesas) e no quadro de 
colaboradores.

Para orientá-los neste pe-
ríodo de quarentena, Darcy 
Lucca, consultor especialista 
em gestão estratégica de pes-
soas e organizações, preparou 
algumas dicas:
 1) Tenha calma – inteli-

gência emocional é a 
chave para passar por 
esse período; é impor-
tante ser cauteloso 
para evitar polariza-
ções e ações impensa-
das;

 2) Verifique a reserva do 
caixa – se tiver fluxo 
de caixa disponível, é 
recomendado dar férias 
aos funcionários e res-
tringir investimentos;

 3) Negocie – Prazos, valo-
res de taxas, aluguéis, 
compra de matéria-pri-

As dúvidas refletem, principalmente, no fluxo de caixa.
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Inadimplência do 
crediário aumenta 
25% após o início da 
pandemia

Os impactos da menor 
circulação de pessoas em 
alguns estados do País, de-
vido aos efeitos da pandemia 
COVID-19, já começam a ser 
refletidos no varejo nacional. 
Levantamento junto a mais 
de 1.000 lojas parceiras do 
Meu Crediário - sistema de 
análise de crédito e cobrança 
que atende diversos segmen-
tos varejistas - aponta que a 
inadimplência dos clientes au-
mentou 25% no mês de março 
(até o dia 23) em comparação 
ao mesmo período de 2019.

De acordo com Jeison Sch-
neider, cofundador do Meu 
Crediário, a tendência é que 
até o final do mês a inadim-
plência cresça ainda mais, 
haja vista que inúmeras lojas 
estão proibidas de abrirem as 
portas pelas autoridades pú-
blicas em diversos estados do 
País. “Infelizmente, a situação 
tende a ficar bem complicada 
nos próximos meses. 

Os lojistas com o caixa 
mais elevado conseguem até 
superar as perdas por dois ou 
três meses, mas para quem já 
está com dificuldade a dica 
é renegociar pagamentos 
com fornecedores e bus-
car empréstimos com taxas 
adequadas”, afirma (http://
meucrediario.com.br).

Como melhorar 
as vendas via Whatsapp
As mensagens instantâneas podem aproximar ainda mais você do seu cliente e ser um ótimo canal 
para tirar dúvidas na hora da compra do produto/serviço

produto que ele precisa 
naquele instante, mas 
quando receber pode 
avisar por mensagem 
enviando vídeos ou fotos. 

  Conhecer o seu cliente é 
fundamental para saber 
quais produtos poderá 
oferecer posteriormen-
te. Não adianta enviar 
todos os itens disponí-
veis antes de entender 
as preferências. 

	 •	Personalize as men-
sagens - Não faça listas 
de transmissão enviando 
a mesma mensagem 
para todos os clientes! 
Vai dar trabalho e eu 
sei que vai ocupar uma 
parte do seu tempo, mas 
é certo que os clientes 
vão gostar ainda mais dos 
seus produtos / serviços. 
Lembrando das prefe-
rências de cada cliente 
você pode mandar uma 
mensagem mostrando as 
novidades com o nome 
da pessoa, pode ser um 
vídeo ou foto com um 
texto especifico para 
aquele cliente. 

(*) - Há mais de 25 anos trabalhando 
com vendas, é pioneiro no segmento 

de vendas pela televisão, tendo 
lançado expressões e bordões que 

viraram referência  (@cirobottini).

os recursos da câmera do 
seu celular. Além disso os 
vídeos podem ajudar a 
ensinar os consumidores 
como usar o produto e 
ajudar no processo de 
venda. Seja o apresen-
tador do seu produto 
e perca a timidez para 
vender mais e melhor. 

	 •	Responda os seus 
clientes - Pode parecer 
obvio, mas ainda temos 
vendedores que ignoram 
as mensagens recebidas 
via WhatsApp. 

  Você precisa ser ágil no 
atendimento e demons-
trar para o seu cliente 
que ele é a sua prioridade 

naquele momento. Escu-
te os áudios, leia aten-
tamente as mensagens 
e tire todas as dúvidas. 
Não deixe o seu cliente 
falando sozinho! Fale 
com o cliente quando 
ele solicitar a sua ajuda 
e de tempos em tempos 
mande um 'oi, sumido!' 
mostrando as novidades. 

	 •	Conheça o seu cliente 
- Aproveite o contato ini-
cial e entenda quais são 
as necessidades do clien-
te e faça observações em 
relação a esse cliente 
numa planilha ou até 
mesmo num caderninho. 
Às vezes você não tem o 

Organização financeira 
e emocional durante a crise

ma e com fornecedores, 
etc.;

 4) Utilize o tempo de ma-
neira produtiva – invista 
em qualificação, plane-
jamento e organização. 
Incremente as redes so-
ciais e como sua empresa 
é vista no mercado. Crie, 
ainda mais, relaciona-
mento com o cliente para 
ele não esquecer do seu 
produto ou serviço e, se 
possível, comercialize 
digitalmente;

 5) Não esqueça que sua 
empresa é importante, 
mas sua família e amigos 
também são. Valorize-os. 
Todos estão no mesmo 
barco.

 
Essas medidas emergenciais 

têm como objetivos minimi-
zar os impactos da crise e 

desenvolver a inovação, a 
criatividade comercial. “É 
importante ficar atento às 
medidas governamentais, 
como os benefícios e linhas de 
crédito que, provavelmente, 
serão criados para o mercado 
de maneira geral”, analisa 
Darcy.

O consultor ainda sugere 
que pequenas, médias ou 
grandes corporações tenham 
a necessidade de procurar 
uma consultoria organiza-
cional durante a crise ou 
assim que puderem: “é um 
cenário novo para todos, por 
isso é preciso criar um plano 
de negócios, estratégias de 
marketing, ter uma organi-
zação financeira eficiente e 
motivar os funcionários para 
saírem juntos e de pé dessa 
turbulência”, finaliza (www.
darcylucca.com.br).

A MP 927, do último dia 23, estabelece 
novos dispositivos trabalhistas que poderão 
ser utilizados durante o período de calami-
dade pública. Contempla antecipação de 
férias, home office, férias coletivas, apro-
veitamento e antecipação de feriados, uso 
de banco de horas, entre outras práticas. 
Assim como o home office, a antecipação 
de férias tem sido a preferência de diversas 
empresas e gerado dúvidas quanto aos 
procedimentos para sua implementação.

De acordo com Edmilson Ataide, diretor 
do Grupo Atai, especializado em soluções 
contábeis e de suporte à gestão empresa-
rial, a primeira medida necessária para sua 
adoção é o anúncio sobre a antecipação das 
férias aos colaboradores, com pelo menos 
48 horas de antecedência de sua entrada 
em vigor. A comunicação necessariamente 
deverá ser realizada por escrito, por meio 
de mensagem de texto ou e-mail, orientan-
do sobre o período de gozo de férias, que 
não pode ser inferior a cinco dias. 

O acréscimo de 1/3 de salário sobre as 

férias, previsto pela Constituição Federal, 
continua sendo um direito do colaborador, 
explica Ataide. A empresa empregadora 
pode, no entanto, optar pelo pagamento 
imediato ou até o dia 20 de dezembro de 
2020, prazo limite para o 13º salário. A an-
tecipação de férias é válida inclusive para 
colaboradores que ainda não completaram 
um ano de trabalho. 

Agora, a empresa também pode pagar o 
salário referente ao período de férias no 5º 
dia útil do mês posterior ao início das férias. 
Assim, se a empresa conceder 30 dias de 
férias a partir de 1º de abril, o pagamento 
poderá ser realizado até o dia 7 de maio.

Quando à concessão de férias coletivas, 
o especialista informa que deixa de valer 
a regra de comunicação às autoridades 
competentes e ao sindicato da categoria 
com 15 dias de antecedência. A comuni-
cação oficial deverá ser feita a todos os 
colaboradores, também com 48 horas de 
antecedência do início do período de férias.

As empresas que paralisarem suas 

atividades por 15 dias poderão solicitar a 
compensação posterior, por meio banco 
de horas especial, realizado em um prazo 
de até 18 meses. Para isso, o colaborador 
deverá concordar com o banco de horas 
diferenciado, por escrito, ou por meio de 
seu sindicato. 

Neste caso, o período adicional ao 
expediente não poderá ultrapassar duas 
horas. “Outra questão relevante é que a 
empresa poderá compensar os dias de 
paralisação das atividades em feriados 
futuros, quando haverá a necessidade de 
trabalho. Essa regra será aplicada a fe-
riados civis. Para feriados religiosos, será 
solicitada a concordância do colaborador, 
por escrito”, afirma o diretor. Vale lembrar 
que as medidas trabalhistas dispostas na 
MP 927 se aplicam também aos empre-
gados domésticos e não são definitivas, 
sendo válidas somente durante o estado 
de calamidade pública determinado pelo 
Governo brasileiro. Fonte: (www.linkedin.
com/company/atai-group/).

Antecipação de férias: confira as dicas aos empregadores

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de abril de 2020, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as 
demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao 
exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (ii) examinar, discutir e votar a destinação do lucro líquido apurado 
com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e ratifi car a declaração de juros sobre o capital 
próprio para os acionistas da Companhia; e (iii) defi nir o número de membros que comporão o Conselho de Administração 
da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (iv) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) fi xar a remuneração anual e global 
dos administradores da Companhia. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), 
contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a 
partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), 
bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.
b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as 
orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas 
no Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • 
Participação Pessoal: O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a 
titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica 
e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu 
representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns 
de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no 
Manual. • Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o 
disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à 
Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua 
identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos 
indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 22 de abril de 2020, nos termos descritos no Manual. 4. 
Alternativamente, os Senhores Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a partir desta data, do 
boletim de voto a distância, conforme disponibilizado nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.
br) e da Companhia (www.bancobmg.com.br/ri): (i) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto 
para seus custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (ii) por transmissão de instruções de 
preenchimento do boletim de voto para a instituição fi nanceira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços 
de escrituração de valores mobiliários, caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii) diretamente 
para a Companhia, por correio postal ou eletrônico. As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo 
escriturador ou pela Companhia em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, sendo que, no caso de envio direto à 
Companhia, o boletim de voto a distância, devidamente rubricado e assinado com reconhecimento de fi rma, deverá estar 
acompanhado dos demais documentos indicados no item 2 acima. 5. O percentual mínimo para adoção do processo de 
voto múltiplo para a eleição do membro do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 
3º da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09. Ainda, nos termos do §1º do artigo 141 da Lei 
nº 6.404/76, o requerimento para a adoção do voto múltiplo deverá ser realizado pelos Acionistas até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da realização da Assembleia. A administração da Companhia esclarece que somente as ações ordinárias de 
sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia. São Paulo, 31 de março de 2020.

RICARDO ANNES GUIMARÃES
Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO
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