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D - Volta dos Colaboradores
Uma das maiores preocupações das empresas com o fim da quarentena 
é garantir a saúde e bem-estar dos seus colaboradores no retorno ao 
ambiente corporativo. É necessário realizar ajustes para monitorar 
a população, repensar a utilização dos espaços e as interações, tais 
como novas rotinas, procedimentos e mudanças comportamentais. 
Com tudo isso ainda, é preciso lembrar que muitas escolas e creches 
estarão fechadas. Diante deste cenário, a Theia, plataforma que dá 
suporte emocional, de carreira e de saúde a pais e mães que traba-
lham, em parceria com a Cia de Talentos, criou um guia gratuito, para 
ajudar os RHs a planejarem este retorno. Verifique em: (https://theia.
com.br/conteudo/guia-rh.pdf).

E - Negócios no Pós-Coronavírus 
No mundo dos negócios, terão melhor performance aqueles que já estão 
pensando e se preparando em resposta aos desafios da nova época que 
vivenciaremos, pós-Covid-19. Para capacitar profissionais de pequenas 
e médias empresas a superar os obstáculos e terem desempenho bem 
sucedido, a Verde Ghaia, empresa líder no Brasil em atividades de moni-
toramento de conformidades legais, gestão de riscos e compliance pela 
sustentabilidade, desenvolveu o curso Gestão Acelerada PME, que será 
lançado durante MasterClass, online e gratuita, nesta quinta-feira (25), 
às 17h. Totalmente online, o curso utiliza metodologias e práticas usadas 
pelas startups mais valiosas do mundo. Inscrições em: (verdeghaia.com.
br/pre-venda-gestao-acelerada-pme). 

F - Prescrição Digital
Mais de 22 mil farmácias já aderiram à plataforma de prescrição digital 
da Memed desde o início da pandemia. O volume de prescrição também 
cresceu com um aumento de 60% no primeiro trimestre, em comparação 
com o mesmo período do ano passado. A pandemia provocou uma série 
de mudanças, entre elas, a forma como os médicos fazem as prescri-
ções e também como as pessoas compram seus medicamentos de uso 
contínuo ou que são receitados após uma teleconsulta, modalidade que 
emergiu nesse cenário. As farmácias também tiveram que se adaptar 
para receber a receita digital e dispensarem os medicamentos usando o 
novo formato do documento. Mais informações: (www.memed.com.br).

A - Imposto Solidário
O prazo para a declaração do IR vai até terça-feira (3), mas mesmo 
na  reta final mais de 10 milhões de contribuintes ainda não fizeram 
a declaração. O compromisso, que pode ser visto por muitos bra-
sileiros como burocracia, também é uma oportunidade de praticar 
a solidariedade. Por meio da declaração, os contribuintes podem 
destinar até 3% do imposto para instituições e projetos de alto im-
pacto social. O  Marista Escolas Sociais, que atende mais de 7 mil 
crianças, adolescentes e jovens, preparou um site detalhando todas 
as etapas. Ao acessar (www.impostosolidario.org.br), o contribuinte 
pode entender todos os processos e conhecer instituições que po-
derão ser beneficiadas.

B - Ambiental e Logística
A DHL Supply Chain, líder em armazenagem e distribuição, e a GLP, 
líder em gestão de investimentos em real estate, logística e tecnologias 
relacionadas, se uniram para transformar o Centro de Distribuição da 
Nike em uma das instalações de armazenagem mais sustentáveis do 
Brasil. Localizado em Louveira/SP e com 26.700 m² de área constru-
ída, agrega boas práticas sustentáveis e uma usina de energia solar 
na cobertura do armazém que produz 80% da demanda de energia da 
operação. A potência da usina é de 785 kWp, com uma geração média 
mensal de, aproximadamente, 100 mil kWh. Este potencial é o maior 
em um empreendimento logístico no País. Saiba mais em: (http://www.
dpdhl.com/pressreleases).

C - Simplificação Regulatória
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acaba de lançar 
nova página em seu portal na internet, com informações sobre as di-
versas ações relacionadas à simplificação regulatória dos últimos anos: 
(https://www.anatel.gov.br/setorregulado/simplificacao-regulatoria). 
Esse esforço busca dar mais consistência e qualidade às normas que 
regem o mercado de telecomunicações, facilitando o entendimento 
da regulamentação por toda a sociedade com iniciativas como, por 
exemplo, a revogação de regras que não se justifiquem mais atual-
mente. A simplificação das regras também torna o ambiente mais 
propício a investimentos.

G - Rede de Lavanderias
OMO Lavanderia™ marca a grande entrada da Unilever no mercado de 
serviços com a aquisição das operações do Grupo Acerte, uma rede de 
franquias de sucesso, premiada no mercado de limpeza e conservação, 
com mais de 20 anos de atuação e forte presença nacional. O ojetivo 
da marca é investir em tecnologia para revolucionar o contato com os 
clientes e o serviço de cuidados com as roupas, com a ambição se tornar 
a maior e melhor rede de lavanderias do Brasil nos próximos 5 anos. A 
nova rede conta com modelos de franquias variados para atrair parceiros 
de negócios de diferentes perfis de investimento. Mais informações: 
(www.omolavanderiaespecializada.com.br).

H - O Novo Normal
Sociedade e consumo em tempos de pandemia. Com esse enfoque o 
Sebrae/PR lançou o ‘Guia de Tendências 2020/21’. O panorama sobre os 
rumos das tendências, exercícios de análise e aplicação nos negócios são 
algumas das possibilidades disponíveis na publicação online e gratuita. O 
Guia, que está na sua quarta edição, faz uma revisão das tendências no 
período pré-pandemia e uma perspectiva para as mudanças no futuro, 
dentro do “novo normal”. O objetivo foi traduzir para uma linguagem e 
formato voltados para micro e pequenas empresas, uma forma prática 
de olhar o cenário atual e as tendências. Verifique em (www.pr.agen-
ciasebrae.com.br).

I - Conheça a Jordânia
O Escritório de Turismo da Jordânia criou uma plataforma repleta de 
tours virtuais para que as pessoas conheçam algumas de suas princi-
pais atrações sem sair do sofá e aprendam mais sobre um país tão rico 
culturalmente. Acessando o link (visitjordanfromhome.com) você pode 
conferir mais de uma dezena de tours virtuais de diversos estabeleci-
mentos, como museus de diferentes assuntos, um castelo, a icônica 
Petra e um panorama do lado jordaniano do Mar Morto, uma igreja e 
um espaço cultural. 

J - Estratégia no Agronegócio 
Ministrado a distância, de 17 a 20 de agosto, das 19h30 às 20h30, 
pela ESPM, o curso ‘O Pensamento Estratégico no Agronegócio’ tem 
por foco habilitar os profissionais a pensar e atuar, em um futuro 
próximo, no desenvolvimento de projetos de forma sistemática e 
interdependente por diferentes áreas da empresa; auxiliá-los na 
construção de marca – pautada por relações duradoras e sustentá-
veis entre o mercado e a sociedade. Objetiva capacitar engenheiros 
agrônomos; gerentes e diretores de operação das áreas industrial, 
comercial, marketing, recursos humanos e desenvolvimento de 
produtos; acionistas do setor do agronegócio; e interessados. 
Informações: (https://www.espm.br/educacao_continuada/o-pen-
samento-estrategico-no-agronegocio/).

Cinco tendências de 
Tecnologia da Informação 

pós-Coronavírus 

Já não restam dúvidas: 
apenas empresas com 
maturidade digital 
irão prosperar no 
futuro

É verdade que durante 
a pandemia do novo 
Coronavírus, experi-

mentamos dois sentimentos: 
antes, o medo do desconhe-
cido e das alterações nas 
rotinas e, agora, a busca por 
soluções que atendam aos 
desafios atuais. Um mundo 
diferente será construído, 
mas uma coisa é certa: os da-
dos serão imperativos neste 
novo contexto econômico. 

Quem não se preparar 
para rever seus processos, 
adequando-os às condições 
atuais, correrá sérios riscos 
de ter seus negócios fragiliza-
dos - como já estamos vendo 
nestes dias de quarentena - e 
decerto perderá espaço para 
aqueles que priorizarem so-
luções de tecnologia. Mesmo 
sem a absoluta certeza do 
que está por vir, é possível 
vislumbrar cinco tendências 
no universo da Tecnologia 
da Informação que precisam 
estar na agenda executiva: 
 1) Ferramentas com vie-

ses mais analíticos que 
dispõem de informa-
ções estratégicas em 
formatos objetivos e, 
por isso, facilitam o au-
toatendimento de to-
dos os departamentos, 
serão necessárias para 
acompanhar os novos 
modelos de consumo 
que estão nascendo, 
seja de produto ou de 
serviço; 

 2) A ampliação da in-
fraestrutura digital é 
imprescindível para 
empresas de todos os 
tamanhos. O merca-
do requer formas de 
interações rápidas e 
eficientes e, por isso, 
espera-se a potenciali-
zação do 5G e da fibra 
ótica; 

 3) Tecnologias ágeis, por 
exemplo, low-code, 
proporcionam a imple-
mentação de processos 
em tempo real e à 
distância. Esse tipo de 

tecnologia, garante a 
possibilidade de testar 
e disponibilizar solu-
ções de acordo com as 
demandas da empresa; 

 4) A assinatura digital, 
como alternativa para 
redução dos docu-
mentos e processos 
físicos, ampliará o uso 
da gestão eletrônica 
de documentos com 
Inteligência Artificial; 

 5) Os “terminais burros”, 
aqueles que não têm 
poder de processa-
mento, retornam o 
uso para acessar os 
servidores das empre-
sas sem armazenar os 
dados na máquina, re-
sultando em segurança 
de acesso à informação 
para os trabalhos re-
motos, que serão mais 
frequentes. 

Esses direcionamentos 
estão baseados em tecnolo-
gias que já existem e, agora, 
serão mais difundidas, visto 
que o Coronavírus antecipou 
‘a fórceps’ o futuro. Com a 
gradual retomada da ativi-
dade, voltaremos com novos 
hábitos e formas diferentes 
de trabalhar, como a substi-
tuição das viagens executivas 
pelas videoconferências, as-
sim como o desenvolvimento 
de novas competências para 
a execução de funções a 
distância. 

O mundo dos negócios é di-
nâmico e será, cada vez mais, 
estruturado em dados. Por 
isso, as tecnologias corpora-
tivas devem disponibilizar in-
formações claras que podem 
ser acessadas rapidamente e 
em tempo real. O futuro está 
num autoatendimento preci-
so e intuitivo. Para isso, os 
dados guiarão nossos passos, 
como empresa e sociedade, 
e nos darão condições de 
transformar as entregas de 
acordo com a nova realidade, 
seja no âmbito B2C ou B2B. 

Quem se adaptar, sobre-
viverá ao mundo que nos 
espera. 

(*) - É CEO e mentor da KeepTrue, 
empresa de TI especializada em 

soluções integradas na nuvem para 
otimizar processos, reduzir custos e 

aumentar a produtividade.

Carlos Kazuo Tomomitsu (*)

Segundo a terceira 
edição da pesquisa 
“Impactos da Pande-

mia no Cenário Nacional”, 
da Associação Brasileira de 
Automação-GS1 Brasil,   as 
empresas sentiram os efeitos 
da retração das vendas e, em 
junho, 73% delas revelaram 
ter redução no faturamento. 
Impacto como esse leva o 
empresário a buscar saídas 
para contornar a crise. A 
redução da carga horária foi 
uma das soluções mais usa-
das por 49% das empresas 
consultadas.

Vendas por meios eletrô-
nicos é outro recurso dos 
mais usados nos últimos 
90 dias. Em junho 47% das 

Em junho, 73% das empresas tiveram redução no faturamento.
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Os investimentos em 
títulos do Tesouro Direto 
somaram R$ 2,13 bilhões 
em maio, em mais de 372,6 
mil operações. Os resgates 
somaram R$ 1,31 bilhão, e o 
pagamento de juros semes-
trais totalizou 

R$ 58 milhões. Dessa for-
ma, houve emissão líquida 
(mais vendas que resga-
tes) de R$ 760 milhões, 
informou ontem (23), 
em Brasília, a Secretaria 
do Tesouro Nacional. As 
aplicações de até R$ 1 mil 
representaram 65,27% das 

As aplicações de até R$ 1 mil representaram 
65,27% das operações de investimento no mês.
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Crise obriga empresas a 
encontrarem soluções práticas
A redução da carga horária foi uma das soluções mais usadas por 49% das empresas consultadas

a elevar o ritmo das vendas, 
principalmente para aque-
les que só tinham operações 
em lojas físicas. 

A queda do faturamento 
das empresas amenizou 
de abril até junho. Pode-
se identificar que as ações 
das empresas para resistir 
ao momento estão focadas 
em organização de funcio-
nários, redução de custos 
e diversificação de canais. 
Reduzir a produção era op-
ção para 53% das empresas 
no início de abril. Hoje são 
apenas 36% que falam nisso 
e encerrar as atividades já 
praticamente não é visto 
mais como uma opção. Fon-
te: (www.gs1br.org).

empresas responderam 
que iniciaram operações 
de vendas online. Em abril 
eram 25% e em maio, 30%. 
O WhatsApp foi a primeira 
opção de vendas virtuais 

e hoje 36% das empresas 
aderiram a essa modalida-
de. Observado o sucesso, 
o e-commerce é o segundo 
passo para se digitalizar. A 
digitalização está ajudando 

Vendas de títulos do 
Tesouro Direto superam resgates

os títulos prefixados (Te-
souro Prefixado e Tesouro 
Prefixado com Juros Se-
mestrais) alcançaram R$ 
429 milhões em vendas, ou 
20,2% do total.

Nas recompras (resga-
tes antecipados), também 
predominaram os títulos 
indexados à taxa Selic, 
que somaram R$ 704 mi-
lhões (53,8%). Os títulos 
remunerados por índices 
de preços (Tesouro IPCA+, 
Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais) totalizaram 
R$ 378 milhões (29%), os 
prefixados, R$ 225 milhões 
(17,2%). A maior parcela 
de vendas se concentrou 
nos títulos com vencimento 
entre um e cinco anos, que 
alcançaram 54,3% do total. 

As aplicações em títulos 
com vencimento acima de 
dez anos representaram 
25,6%, enquanto os títulos 
com vencimento de 5 a 10 
anos corresponderam a 
20,1% do total.

Em maio, o estoque do 
programa chegou a R$ 
61,18 bilhões, aumento de 
1,5% em relação a abril (R$ 
60,24 bilhões). Os títulos 
remunerados por índices 
de preços se mantêm como 
os mais representativos do 
estoque, somando R$ 29,84 
bilhões, ou 48,8% do total. 
O total de investidores 
ativos, aqueles que atual-
mente estão com saldo em 
aplicações no programa, 
atingiu 1.275.413 pessoas 
(ABr). 

operações de investimen-
to no mês. O valor médio 
por operação ficou em R$ 
5.703,43.

Os títulos mais deman-
dados pelos investidores 
foram os indexados à taxa 
Selic (Tesouro Selic) que 
atingiram R$ 1,07 bilhão, 
representando 50,2% das 
vendas. Os títulos inde-
xados à inflação (Tesouro 
IPCA+ e Tesouro IPCA+ 
com Juros Semestrais) so-
maram, em vendas, R$ 629 
milhões e corresponderam 
a 29,6% do total, enquanto 

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

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco BMG” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, pará-
grafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, informa aos seus acionistas 
e ao mercado em geral que, nesta data, foi celebrado o 3º aditamento ao Acordo de Acionistas do Banco BMG (“Acor-
do de Acionistas do Banco BMG”) entre Flávio Pentagna Guimarães, BMG Participações S.A. (“BMG Participações”), 
Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães ten-
do por objeto (i) consignar, no Acordo de Acionistas do Banco BMG, o número total atualizado de ações ordinárias e 
preferenciais de emissão da Companhia, conforme as operações de desdobramento de ações e de conversão de ações 
ordinárias em preferenciais aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 18 de outubro de 2018 e que ainda não 
haviam sido refl etidas no Acordo de Acionistas do Banco BMG, (ii) consignar a doação realizada por Flávio Pentagna 
Guimarães, com reserva de usufruto vitalício, de 94.706.665 (noventa e quatro milhões, setecentas e seis mil, seiscen-
tas e sessenta e cinco) ações ordinárias e 45.000.000 (quarenta e cinco milhões) ações preferenciais de emissão do 
Banco BMG, como adiantamento de herança, para Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, João 
Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães, em igual proporção, nos termos do Contrato 
de Doação com Reserva de Usufruto celebrado em 19 de novembro de 2018 e que ainda não haviam sido refl etidas no 
Acordo de Acionistas do Banco BMG, e (iii) vincular ao Acordo de Acionistas a totalidade das ações ordinárias nomina-
tivas e sem valor nominal de emissão do Banco BMG, de propriedade de Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão 
Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Ainda, nesta data, foi celebrado o acordo de 
acionistas da BMG Participações, entre Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guima-
rães Neto, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães (“Acordo de Acionistas da BMG Participações”), regu-
lando o exercício do controle societário da BMG Participações, sendo certo que, enquanto vigorar o usufruto vitalício 
de Flávio Pentagna Guimarães sobre as 8.087.420 (oito milhões, oitenta e sete mil, quatrocentas e vinte) ações ordi-
nárias de emissão da BMG Participações doadas como adiantamento de herança, aos Srs. Antônio Mourão Guimarães 
Neto, Ângela Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães, nos ter-
mos do Contrato de Doação com Reserva de Usufruto celebrado em 19 de novembro de 2018, Flávio Pentagna Guima-
rães permanece como acionista controlador da BMG Participações. O Banco BMG ressalta que a celebração do Acordo 
de Acionistas da BMG Participações e a adesão de Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Regi-
na Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães ao Acordo de Acionistas do Banco BMG não implicam qualquer mu-
dança, direta ou indireta, no grupo de controle do Banco BMG, tendo em vista que Flávio Pentagna Guimarães perma-
nece como acionista controlador do Banco BMG, direta e indiretamente, por meio da BMG Participações, em razão do 
usufruto vitalício sobre os direitos políticos e econômicos das ações doadas da BMG Participações S.A. e do Banco BMG 
S.A. O Acordo de Acionistas do Banco BMG e o Acordo de Acionistas da BMG Participações fi carão arquivados na sede social 
da Companhia e suas cópias serão disponibilizadas para consulta nos websites da Companhia (www.bancobmg.com.br/ri) e 
da CVM (www.cvm.gov.br), nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada.

São Paulo, 23 de junho de 2020. 
Flávio Pentagna Guimarães Neto - Diretor de Relações com Investidores
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