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

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 03 de abril de 2020, às 14 (quatorze) horas, na sede da Companhia, lo-
calizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º an-
dar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edi-
fício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição da Sra. Eliane Aleixo Lustosa de Andrade como membro independente do 
Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de 
Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020; (ii) aprovação do Plano de Incentivo de Longo 
Prazo da Companhia, que estabelece os termos e condições gerais para o pagamento de remuneração variável diferida 
aos administradores e empregados estratégicos da Companhia; (iii) reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da 
Companhia, a fi m de registrar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrên-
cia do cancelamento de 11.981.100 (onze milhões, novecentos e oitenta e um mil e cem) ações preferenciais de emissão 
da Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 18 
de março de 2020; e (iv) consolidação do Estatuto Social, caso aprovada a reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto So-
cial, conforme acima mencionado. 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 de-
talhadas 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 ti-
tularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídi-
ca 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 in-
dicadas no Manual. • Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, obser-
vado 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 indi-
cados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 26 de março de 2020, nos termos descritos no Manual. 4. 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 de-
verá 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, 19 de março de 2020.
RICARDO ANNES GUIMARÃES

Membro do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

Edital de Citação – Prazo 20 dias. Proc. 1000300-87.2018.8.26.0268.  A Drª. ANA RITA DE
FIGUEIREDO NERY, Juíza de Direito da 1ª VARA - FORO DE ITAPECERICA DA SERRA– S/P.
Faz Saber a  MELISSA DIAS DOS SANTOS, RG Nº 30.851.082-3, CPF Nº 219.032.918-36 que
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 10.773,69. Referente ao
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.  Estando a
ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Fican-
do advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publi-
cado na forma da lei. Nada Mais. 18 de Março de 2020.

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante   8.646.589   9.367.565
Caixa e Equivalentes de Caixa 627.200 1.114.125
Clientes 1.648.506 1.899.749
Impostos a Recuperar 1.722.356 1.705.588
Outros Adiantamentos 215.910 215.485
Despesas do Exercicio Seguinte 4.432.617 4.432.618
Não Circulante         2.531         5.590
Imobilizado         2.531         5.590
Moveis e Utensilios 7.986 27.312
Computadores e Perifericos 50.529 176.744
(-) Depreciação Acumulada      (55.984)    (198.466)

Total do Ativo 8.649.120 9.373.155

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante   4.252.868   4.539.935
Fornecedores 186.209 190.439
Salários, Provisões e Encargos Sociais 614.776 669.121
Obrigações Tributárias 3.233.453 3.462.129
Outras Obrigaçoes 58.890 58.705
Provisão sobre o Lucro 159.540 159.540
Não Circulante
Exigivel a Longo Prazo   2.194.040   2.588.928
Emprestimos e Financiamentos 569.514 687.159
Contas a Pagar 1.624.526 1.901.769
Patrimônio Liquido   2.202.212   2.244.292
Capital Social 5.488.603 5.488.603
Reservas de Lucros 139.022 62.614
Adiantamentos Futuro Aumento Capital 302.235 302.235
Prejuizos Acumulados  (3.727.647)  (3.609.160)
Total do Passivo 8.649.120 9.373.155

BBKO CONSULBBKO CONSULBBKO CONSULBBKO CONSULBBKO CONSULTING S.A.TING S.A.TING S.A.TING S.A.TING S.A.
CNPJ: 04.494.544/0001-08

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

1 - Das Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
a) Resultado Liquido Ajustado
Lucro Liquido do exercicio (42.079) (88.998)
+ Depreciações e Amortizações           360       17.628
Resultado Ajustado (41.719) (71.370)
b) Acréscimo /Decréscimo do Ativo Circulante
(-) Clientes 251.243 2.424.448
(-) Impostos a Recuperar (16.768) (41.108)
(+) Outros Adiantamentos (425) 16.054
(-) Outros Creditos                -      (19.607)
= Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante     234.049   2.379.788
c) Acréscimo/Decréscimo
  do Passivo Circulante
(+) Fornecedores (4.230) (342.975)
(+) Obrigações Fiscais a Recolher (505.918) 687.965
(+) Salarios a Pagar (54.345) (25.539)
(-) Provisões Trabalhistas e Cíveis           184         2.067
= Acréscimo/Decréscimo
  do Passivo Circulante     (564.309)     321.518
= Total das Atividades Operacionais (371.979) 2.629.936
2- Das Atividades de Investimentos
(-) Compra de Ativo Imobilizado 145.542 (2.473)
(+) baixa de Ativo Imobilizado     (142.842)                -
= Total das Atividades de Investimentos 2.700 (2.473)
3- das Atvidades de Financiamento (117.646) (2.673.439)
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes (486.925) (45.976)
Caixa e Equivalentes de Caixa ( Inicio do ano) 1.114.125 1.160.101
Caixa e Equivalentes de Caixa (Final do ano) 627.200 1.114.125
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes 486.925 45.976

Receitas Operacionais e Deduções 31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta da Prestação de Serviços   4.352.055   8.078.833
(-) Deduções e Impostos Incidentes sobre Vendas (247.578) (458.889)
Receita Operacional Liquida 4.104.477 7.619.944
(-) Custo das Vendas e Serviços  (2.992.263)  (3.320.786)
Lucro Bruto   1.112.214   4.299.158
Despesas: (-) Despesas Operacionais (1.066.322) (4.785.722)
(-) Depreciações/ Amortizações (360) (17.628)
Outras Receitas Operacionais - 3.737

Demonstração dos Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reservas Adiantamento para Lucros ou Prejuízos

Eventos        Social de Lucros   Aumento de Capital             Acumulados         Total
Saldo em 31 de Dezembro 2017 5.488.603 62.614 302.235 (3.520.161) 2.333.290
Prejuizo do Exercicio de 2018                -              -                              -                    (88.998)     (88.998)
Saldo em 31 de Dezembro 2018 5.488.603 62.614 302.235 (3.609.159) 2.244.292
Reservas de Lucros - 76.408 - (76.408) -
Prejuizo do Exercicio de 2019                -              -                              -                    (42.080)     (42.080)
Saldo em 31 de Dezembro 2019 5.488.603 139.022 302.235 (3.727.647) 2.202.212

Antonio Paschoal de Caroli
Presidente - CPF: 029.355.628-87

Juvêncio Ribeiro Neto
Técnico em Contabilidade-CRC-SP 1SP143812/O-0

31/12/2019 31/12/2018
Receitas Financeiras Operacionais 36.278 619.984
(-) Despesas Financeiras      (34.312)      (21.939)
Lucro / Prejuizo Operacional       47.498       97.590
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado       13.300           568
Resultado Antes do IRPJ e Contribuição Social       60.798       98.158
(-) Provisão para IRPJ e Contribuição Social    (102.877)    (187.156)
Lucro Liquido/(Prejuizo) do Exercicio (42.079) (88.998)
Lucro Liquido/(Prejuizo) por Ação do Capital Social (0,01) (0,02) As Notas Explicativas na íntegra encontram-se na sede da Instituição.

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  1.584.813,92 1.470.625,27
(-) Impostos s/Arrendamentos  57.576,18 53.677,90
Receita Operacional Líquida  1.527.237,74 1.416.947,37
Despesas Administrativas  955.929,97 884.287,72
Impostos e Taxas  217.855,97 147.366,68
Despesas Financeiras  13.358,97 2.337.110,16
Outras Receitas/Despesas  (826,39) 30.832,83
Lucro/Prej. antes dos Efeitos Fiscais  339.266,44 (1.920.984,36)
Contribuição Social e IR  148.427,74 146.540,53
Lucro/Prejuizo Líq. do Exercício  190.838,70 (2.067.524,89)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Reser-  Total do
  Capital vas de Prejuízos Patrimô-
  Social Lucros Acumulados nio Líquido
Em 31/12/17  47.736.352,00 - (49.324.344,08) (1.587.992,08)
Result. do Exércício  - - (2.067.524,89) (2.067.524,89)
Em 31/12/18  47.736.352,00 - (51.391.868,97) (3.655.516,97)
Result. do Exércício  - - 190.838,70 190.838,70
Em 31/12/19  47.736.352,00 - (51.201.030,27) (3.464.678,27)

Notas Explicativas
1. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com ás Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2. Caixa e equivalentes de caixa, incluem depositos 
bancários(R$ 189,37 em 2019 e R$ 1,00 em 2018) e aplicações fi-

nanceiras (R$ 5.664,60 em 2019 e R$ 29.784,91 em 2018). 3. Outros 
ativos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pe-
los valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos e 

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ 61.162.467/0001-22
Relatório de Diretoria - Srs. Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Esta-
mos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 27 de Fevereiro de 2020.

A Diretoria
Marcial Celso de Lima
CRC 1SP159694/O-5

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  271.299,62 233.472,87
Caixa e Equivalentes de Caixa  5.853,97 29.785,91
Arrendamentos a Receber  202.956,85 141.198,16
Tributos a Recuperar  62.488,80 62.488,80
Não Circulante  5.258.803,51 6.044.279,93
Creditos com Pessoas Ligadas  2.478.501,37 3.245.945,14
Depósitos e Cauções  15.946,35 33.152,61
Investimentos  2.764.355,79 2.765.182,18
Total do Ativo  5.530.103,13 6.277.752,80

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  1.048.751,40 1.030.323,65
Fornecedor  12.952,49 -
Obrigações Trabalhistas e Sociais  27.415,21 25.968,69
Obrigações Tributarias  1.008.383,70 1.004.354,96
Não Circulante  7.946.030,00 8.902.946,12
Empréstimos  4.701.734,57 4.701.734,57
Tributos Parcelados  2.775.088,15 3.732.004,27
Receitas Diferidas  469.207,28 469.207,28
Passivo Descoberto  (3.464.678,27) (3.655.516,97)
Capital Social  47.736.352,00 47.736.352,00
(-) Prejuízos Acumulados  (51.201.030,27) (51.391.868,97)
Total do Passivo  5.530.103,13 6.277.752,80

6. O Capital Social é de R$ 47.736.352,00 totalmente integralizado 
e representado por 34.392.937.843 ações ordinárias sem valor no-
minal. 7. O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados 
com base no lucro presumido. 8. Os financiamentos a longo prazo 
foram contratados junto ao Banco BDRN, mediante contrato de aber-
tura de crédito. O valor que consta no Balanço R$ 4.701.734,57 é o 
resultado da soma do principal, juros e atualização monetária, até a 
data em que a empresa deixou de funcionar e entrou com processo 
judicial contra credores. O valor da dívida encontra-se congelado, 
enquanto perdurar a condição de sub judice. 9. A entidade teve as 
atividades industriais paralizadas a partir de Janeiro de 1996.

variações monetárias incorridas (passivos). 4. As receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
5. Participações Societárias:  % de
  Capital partici- Patrimônio
  Social pação Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.417.918,05)
Glicínia Empreendimentos 
 e Participações Ltda.  2.392.936,00 99,95 2.383.866,83
Tecelagem Texita S/A  13.360.384,00 31,99 (28.195.483,21)
Texita - Cia. Textil Tangará  71.257.992,54 91,21 (121.509.183,47)

LIMEIRALIMEIRALIMEIRALIMEIRALIMEIRATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/A
CNPJ nº. 07.929.157/0001-45

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 16 de janeiro de 2020 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Ativo    31.12.2019   31.12.2018
Ativo Circulante 113.095,78 461.413,90
Disponibilidades 113.095,78 99.083,90
Contas à Receber - 362.330,00
Ativo Não Circulante 6.063.382,05 5.700.512,89
Imóveis 4.181.005,52 4.181.005,52
Impostos à Recuperar 18.416,69 17.877,53
Devedores por Compromisso
   de Compra de Imóveis 1.500.000,00 1.500.000,00
Depósitos Judiciais 1.629,84 1.629,84
Contas à Receber 362.330,00 -
Total do Ativo 6.176.477,83 6.161.926,79

Demonstração do Resultado do Exercício
 encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

 31.12.2019  31.12.2018
Despesas/Receitas Operacionais (5.215,62) (9.667,88)
Outras Despesas Administrativas (5.591,95) (8.115,95)
Despesas Tributárias (162,83) (309,41)
Outras Despesas - (1.816,34)
Receitas Financeiras 539,16 573,82
Resultado antes da CSLL e do IRPJ (5.215,62) (9.667,88)
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro (48,52) (51,64)
Provisão para Imposto de Renda (80,87) (86,08)
Resultado após a CSLL e o IRPJ (5.345,01) (9.805,60)

Passivo    31.12.2019   31.12.2018
Passivo Circulante 62.625,90 42.729,85
Provisão para Contribuição Social 10,84 12,32
Provisão para Imposto de Renda 18,06 20,53
Credores Diversos 62.597,00 42.697,00
Patrimônio Líquido 6.113.851,93 6.119.196,94
Capital Social 6.452.148,00 6.452.148,00
Reserva de Lucros 10,80 10,80
Resultados Acumulados (338.306,87) (332.961,86)
Total do Passivo 6.176.477,83 6.161.926,79

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2019

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social o desenvolvi-
mento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis. 2 -
Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações contá-
beis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram
elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas contábeis
adotadas no Brasil. 3 - Principais Práticas Contábeis - Os imóveis contabi-
lizados no ativo não circulante, estão lançados pelo seu custo de aquisição.
A conta depósitos judiciais está em garantia de IPTU junto à Prefeitura. Con-
tas à receber refere-se a valores devidos por terceiros, que serão recebidos
nos próximos exercícios As provisões para contribuição social e imposto de
renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2019 e serão recolhidas nos devi-
dos prazos. Credores diversos são dívidas contraídas com terceiros que
serão pagas no próximo exercício. As receitas e despesas estão contabiliza-
das pelo regime de competência. A contribuição social sobre o lucro foi cons-
tituída à alíquota de 9% sobre a receita ajustada e a provisão para o Iimposto
de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, confor-

Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

 31.12.2019  31.12.2018
Atividades Operacionais (5.345,01) (9.805,60)
Prejuízo Líquido do Exercício (5.345,01) (9.805,60)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 539,16 573,82
Impostos a Compensar 539,16 573,82
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 19.896,05 9.601,80
Credores Diversos 19.900,00 9.597,00
Impostos à Recolher (3,95) 4,80
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 14.011,88 (777,62)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 99.083,90 99.861,52
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício 113.095,78 99.083,90
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 14.011,88 (777,62)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Mutações do  Capital  Reserva  Resultados
Patrimônio Líquido          Social de Lucros Acumulados           Totais
Saldo em 31.12.17 6.452.148,00 10,80 (323.156,26) 6.129.002,54
Prejuízo Líquido do Exercício - - (9.805,60) (9.805,60)
Saldo em 31.12.18 6.452.148,00 10,80 (332.961,86) 6.119.196,94
Prejuízo Líquido do Exercício - - (5.345,01) (5.345,01)
Saldo em 31.12.19 6.452.148,00 10,80 (338.306,87) 6.113.851,93

me previsto na legislação. O regime tributário adotado pela sociedade no ano
calendário de 2019 foi o de lucro presumido. O capital social totalmente
subscrito está representado por 7.400.000 ações ordinárias nominativas
sem valor nominal, sendo R$6.452.148,00 integralizado e R$947.852,00 a
integralizar.. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de
caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, e saldos em poder
de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 113.095,78; Caixa e equi-
valentes de Caixa = 113.095,78. São Paulo, 16 de janeiro de 2020

André Kissajikian - Diretor
Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF. nº 
60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convocação-
-Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 24.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Refinaria 
Nacional de Sal S.A. a se reunir em assembleia geral ordiná-
ria, no dia 24 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na 
Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o 
artigo 133 da Lei 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 29.11.2019, às 19h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São Paulo 
(SP). MESA: Adriano Maciel Pedroti - Presidente; e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Secretário. QUORUM: Totalidade 
do capital social. EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 
6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Registrada a apresentação de renúncia 
pelo Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Kopel, em 27.11.2019. 2. Em consequência do item 
anterior, eleito CARLOS RODRIGO FORMIGARI, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 21.345.528-6, CPF 
115.534.128-77, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo 
Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, como membro efetivo do Conselho de Administração, 
no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020. 2.1. 
Registrado, ainda, que o conselheiro eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento 
das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, 
em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo a declaração 
de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) será 
investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 3. Registrado que os demais cargos 
do Conselho de Administração não sofreram alterações. 4. Ratificada a indicação de Vanessa Lopes Reisner 
como diretora responsável pelo Requerimento de Margem Bilateral de Garantia em operações de Derivativos 
- Resolução do Conselho Monetário Nacional 4.662/18, desde 18.9.2019. ENCERRAMENTO: Encerrados os 
trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de novembro de 
2019. Adriano Maciel Pedroti - Presidente; e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Secretário. Acionistas: Banco Itaucard 
S.A. (aa) Adriano Maciel Pedroti e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretores, respectivamente; Magazine Luiza S.A. 
(aa) Frederico Trajano Inácio Rodrigues - Diretor Presidente. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 
94.194/20-8, em 18.02.2020 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 29.11.2019, às 19h15, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São 
Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Luís Fernando Staub. QUORUM: Maioria dos membros eleitos. DELIBERAÇÃO 
TOMADA POR UNANIMIDADE: 1. Considerando a alteração na composição deste Conselho, aprovada 
na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, e, ainda, as disposições do artigo 10, parágrafo 
único, do Estatuto Social, indicado CARLOS RODRIGO FORMIGARI, para a função de Presidente do 
Conselho de Administração, na qual será empossado após homologação de sua eleição pelo Banco 
Central do Brasil (“BACEN”). 2. Registrado que os demais cargos do Conselho de Administração 
não sofreram alteração. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e 
aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de novembro de 2019. (aa) Andre Balestrin Cestare, 
José Reinaldo Moreira Tosi, Luís Fernando Staub, Marcelo José Ferreira e Silva e Roberto Bellissimo 
Rodrigues - Conselheiros. JUCESP - Registro nº 94.195/20-1, em 18.02.2020 (a) Gisela Simiema Ceschin -  
Secretária Geral.

Susanne Steidl (*) 

Desde então, uma cul-
tura de inovação pas-
sou a tomar conta do 

sistema financeiro europeu, 
gerando novos produtos e 
dando mais autonomia aos 
clientes. No open banking, 
os dados são propriedade 

Como o open banking vai modernizar 
o sistema financeiro brasileiro

Em janeiro de 2018, entrava em vigor na Europa a diretiva PSD2, abrindo o sistema bancário da União Europeia e permitindo a criação de novos serviços 
aos consumidores, em um conceito conhecido como open banking

do próprio cliente, e não 
mais dos bancos. Com isso, 
o consumidor pode autori-
zar o compartilhamento dos 
seus dados entre diversas 
instituições financeiras de 
acordo com seus interesses. 

Para o Brasil, um país com 
sistema bancário extrema-

mente concentrado no qual 
três entre dez pessoas não 
possuem uma conta bancá-
ria, o open banking surge 
como uma grande oportuni-
dade de modernização. De 
fato, é algo extremamente 
disruptivo para o mercado 
brasileiro, estimulando a 
competitividade e ofere-
cendo outras opções aos 
clientes. 

A regulamentação do sis-
tema adaptado à realidade 
brasileira já está em dis-
cussão no Banco Central, e 
os principais participantes 
estão avaliando os desafios 
estratégicos e operacio-
nais. As novidades che-
garão ao consumidor de 

maneira gradual nos pró-
ximos meses. Mas, afinal, 
por que essa ferramenta é 
tão importante para trazer 
o sistema financeiro do 
Brasil ao futuro? 

Em primeiro lugar, o 
open banking representa 
uma mudança de cultura. 
Nos bancos e instituições 
financeiras, isso represen-
ta uma maior abertura a 
novos modelos de negó-
cio. O ambiente bancário 
se torna mais dinâmico e 
a concorrência aumenta, 
melhorando a experiência 
do consumidor. A inovação 
se torna, como na Europa, 
palavra-chave para as gran-
des empresas financeiras. 

des bancos podem, por 
exemplo, fazer parcerias 
com startups para criar 
novos serviços de crédito 
e investimentos, um mo-
vimento muito comum na 
União Europeia. 

Para um país marcado 
pela desigualdade, como o 
Brasil, o open banking dá 
ao cidadão mais autonomia 
e a capacidade de gerir 
melhor seu dinheiro. Por 
meio de um único aplica-
tivo de gestão financeira, 
pequenos empresários ou 
profissionais autônomos 
conseguem ter uma visão 
geral da sua situação fi-
nanceira, com as despesas 
correntes, investimentos, 
pagamento de contas e 
faturas, independente do 
banco ou instituição finan-
ceira onde cada uma dessas 
operações é realizada. 

No Reino Unido, grandes 
bancos como HSBC e ING 
já possuem seus aplicativos 
de gestão financeira em 
parceria com empresas de 
tecnologia e inovação, que 
têm acesso às informações 
financeiras dos clientes e 
organizam todos os dados 
em uma única interface. 

O processo no Brasil 
vem sendo bem conduzido 
pelo Banco Central, e de 
maneira gradual. A insti-
tuição reguladora tem um 
papel central na definição 
de regras que beneficiem 
todos os players envolvi-
dos e tragam segurança 
a esse novo ecossistema 
financeiro. 

Com esse tempo de 
maturação, bancos e ins-
tituições financeiras vêm 
realizando testes para a 
criação de sistemas se-
guros e criptografados, 
que evitem vazamentos de 
dados e fraudes. Vale res-
saltar que o modelo bra-
sileiro de open banking 
estará em plena confor-
midade com a Lei Geral 
de Proteção de Dados 
(LGPD), que entrará em 
vigor no país em agosto 
deste ano. 

O open banking é um di-
visor de águas para a vida 
financeira dos brasileiros 
e para a Economia do país 
em geral. Ele representa 
mais concorrência, mais 
liberdade e autonomia, 
dando solidez ao mercado 
e incentivando as pessoas 
a cuidarem melhor do seu 
dinheiro. Para os grandes 
bancos, o momento é de 
pensar fora da caixa e se 
abrir a essa evolução. 

(*) - É CPO da Wirecard 
(www.wirecard.com.br).

Produtos tradicionais e 
pouco flexíveis não são 
mais atraentes ao con-
sumidor num modelo de 
open banking. Portanto, 
inovar é sobreviver. Gran-
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