São Paulo, sábado a segunda-feira, 06 a 08 de junho de 2020

Bicicleta: confira 5 fatos que a
tornam tendência pós-pandemia

N

a semana passada,
por exemplo, o atacante Fred saiu de
Minas Gerais rumo ao Rio de
Janeiro com uma bike para
se apresentar no Fluminense. E, Neymar Jr, por meio
de seu Instagram, postou
imagens pedalando também.
Por conta da crise sanitária
internacional, a bike tem um
papel ainda mais inspirador
no cenário pós-pandemia. E,
no Dia Mundial da Bicicleta,
elencamos alguns fatores
que a tornam tendência no
Brasil e no mundo:
1) Políticas públicas
- Como medida de
prevenção à Covid-19,
alguns países têm incentivado a população
a fazer os deslocamentos diários por
meio da bicicleta. Na
França, por exemplo,
as autoridades locais
criaram um fundo de
20 milhões de euros.
Este montante inclui
um incentivo para que
haja manutenção de
bicicletas usadas.
2) Conteúdos especializados - Por ser um
segmento bastante
técnico, iniciativas que
consigam entender
e atender as necessidades de ciclistas,

Guanaco Produções/semexe

Simples, prática e eficiente, a bicicleta é um meio de transporte secular utilizado por milhões de pessoas
a cada dia, seja por lazer, trabalho ou atividade física

Optar pela bicicleta em detrimento do carro ou transporte
público tem sido uma das tendências globais.

desde iniciantes até
os profissionais, têm
ganhado espaço no
Brasil. Por exemplo,
a startup ‘semexe’,
especializada na venda
de bikes usadas e novas
pela internet, além
de acessórios, teve o
melhor desempenho
da sua história nos
últimos três meses. O
fato de ter um grupo
de experts no atendimento e ser focada
no esporte ajudou a
alavancar as ações.
3) Atividade física Devido ao isolamento
social, muitas pessoas
adaptaram a prática
esportiva para dentro
de casa. Por meio de

acessórios, como rolos,
os amantes da bicicleta
puderam pedalar, mesmo sem sair do lugar.
O aplicativo Zwift, que
simula ambientes ao ar
livre e competições de
modo virtual, também
ascendeu em número de downloads. O
triatleta Igor Amorelli,
por exemplo, utiliza no
dia a dia.
4) Aumento da procura
- Na segunda quinzena
de maio, o jornal The
New York Times publicou uma matéria sobre
o crescimento exponencial de compradores de bicicleta em
determinadas regiões
dos Estados Unidos.

As vendas de bikes
de lazer, por exemplo,
cresceram 121%. No
Brasil, a tendência se
repete. De acordo com
dados da ‘semexe’, há
ascensão na busca
pelos produtos, principalmente de mountain
bikes e elétricas. Ao
todo, a plataforma teve
223% de crescimento
no período.
5) Interesse pelo esporte - Segundo colocado no ranking internacional da UCI (União
Ciclística Internacional), Henrique Avancini é o grande nome
da história do ciclismo
no Brasil. Campeão
mundial de maratona
XCO e detentor dos
principais recordes
do esporte no País, o
ciclista fluminense aumentou a exposição da
modalidade por conta
dos bons resultados e
das ações sociais promovidas. Prova disso é
que a Copa do Mundo
de MTB conta com
transmissões ao vivo,
de graça, pela internet,
em português, por
meio da Red Bull TV.
Fonte e outras informações (www.semexe.com).

A mudança no atendimento em tempos de pandemia
Albert Deweik (*)

A pandemia da Covid-19
trouxe inúmeras mudanças
para o mundo, principalmente
nas relações pessoais.
Como consequência, o modo
como empresas e clientes se
relacionam entre si também
mudou. Com a quarentena, as
lojas físicas precisaram fechar
suas portas e quem ainda não
se encontrava em um ambiente digital, teve que repensar
essa questão.
Com o distanciamento social, a demanda por atendi-

mentos via telefone aumentou, e muito. Entendendo o
momento, foi aprovada, há
pouco tempo, uma lei que
garantiu a suspensão do
tempo máximo de espera no
SAC por tempo determinado.
Mas, sabemos que não existe
só essa maneira de atender o
cliente, certo?
As mudanças no perfil do
consumidor revelam que eles
já esperam por serviços digitais e atendimento online. Porém, muitos ainda não confiam
na tecnologia e temem passar
por experiências negativas

utilizando esses meios.
Portanto, junto a mudança
de cenário, é válido pensar em
alternativas levem em conta
também às exigências do seu
público-alvo. Tempos difíceis
- como esse da pandemia do
coronavírus - não se tornam
pretextos para atender mal!
Por isso, é tempo de as empresas ficarem mais atentas e
iniciar mudanças no contato
remoto de forma organizada,
entendendo quais alterações
precisam ser feitas e criando
estratégias para que os consumidores da sua marca sejam

OFJ Participações S.A.

CNPJ/ME (Em Constituição)
Ata da Assembléia Geral de Constituição
Data/Hora/Local: 03/03/2020, às 10hs, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capi- tivos instrumentos o prazo de cada mandato. §1o-A prática dos atos a seguir indicados
tal social, a saber: (a) Celso Fujioka, RG 8.751.093-5 SSP/SP, CPF/MF 862.729.698- depende de prévia aprovação dos acionistas, representando a unanimidade do capital
72, (b) João Andrade Grilo Neto, RG 28.672.771-7 SSP/SP, CPF/MF 267.247.128- social, em Assembleia Geral, especialmente convocada para deliberar sobre a realiza23. Mesa: Presidente- Celso Fujioka; Secretário-João Andrade Grilo Neto. Ordem do ção dos seguintes negócios: (a) aquisição, alienação e oneração de bens do ativo
Dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) Aprovada, pelos subscritores permanente em valor superior a R$ 50.000,00; (b) contratação de empréstimos de
do capital social, a constituição da OFJ Participações S.A., companhia a ser regida qualquer natureza (leasing, abertura de crédito, desconto e antecipação bancária,
pelo estatuto social a seguir transcrito: Estatuto Social. Capítulo I-Denominação, crédito industrial, crédito à exportação e outros), em bancos e em outras instituições
Sede, Prazo de Duração e Objeto Social. Artigo 1º-A companhia é uma S.A., que financeiras, excetuadas as operações de descontos de duplicatas em valor superior a
se rege pelo presente estatuto social e pela legislação aplicável, tendo por denomina- R$ 50.000,00; (c) prestação de garantias de qualquer natureza a terceiros, tais como
ção social OFJ Participações S.A., com sede em São Paulo/SP, Rua Dr. Bráulio Go- aval, fiança, caução e outras, inclusive no caso de desconto de duplicatas; (d) uso da
mes, 25, 9º andar, Sala 909 C, Bairro República, CEP 01047-020, podendo abrir filiais, denominação social em negócios estranhos à companhia, (e) redução de capital da
escritórios ou representações em qualquer localidade do território brasileiro ou do companhia, e (f) alienação ou transferência das quotas ou ações preferenciais ou de
exterior, mediante resolução da Diretoria. Artigo 2º-O prazo de duração da compa- classe especiais que garantam a indicação de membros do conselho de administranhia é indeterminado. Artigo 3º-Constitui o objeto social da companhia (i) O objeto ção ou diretoria, detidas em demais sociedades participantes do programa de fraciosocial da Sociedade é a gestão de participações societárias (holdings de instituições namento e intercâmbio de aeronaves. §1o-A prática dos atos previstos acima por
não financeiras), classificada no CNAE 6462-0. A sociedade poderá dedicar-se a to- qualquer 1 dos Diretores, sem a aprovação dos acionistas representando a maioria do
das as atividades que, direta ou indiretamente, se relacionem com seu objeto social e capital social, não obrigará a companhia, sendo de inteira e isolada responsabilidade
que sejam convenientes aos interesses sociais. Capítulo II-Capital e Ações. Artigo do(s) Diretor(es) que os praticou, respondendo este em caráter pessoal, judicial e
4º-O capital social da companhia é de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordi- extrajudicialmente, por eles. Artigo 13-A Diretoria se reunirá sempre que necessário,
nárias, nominativas e sem valor nominal, todas subscritas neste ato, e parcialmente mediante convocação de qualquer 1 dos Diretores e com a presença de todos os seus
integralizado no montante de R$ 1.000,00 em moeda corrente nacional, proporcional- membros, cabendo ao Diretor Presidente presidir as reuniões. Artigo 14-As deliberações
mente pelos acionistas. §1o-O montante de R$ 9.000,00 será integralizado pelos acio- da Diretoria serão tomadas por maioria, cabendo ao Diretor Presidente o voto de desemnistas proporcionalmente em até 12 meses da presente data. §2o-Cada ação ordinária pate. Artigo 15-Compete à Diretoria: (a) cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, as
garantirá ao seu titular o direito a 1 voto nas deliberações sociais. Capítulo III- As- resoluções da Assembleia Geral e a legislação em vigor; (b) praticar todos os atos necessembléia Geral. Artigo 5º-As assembleias gerais serão AGO e AGE. As AGO serão sários à consecução do objeto social; e (c) criar e extinguir filiais, escritórios ou represenrealizadas nos 1o quatro meses do ano e as AGE sempre que houver necessidade. tações, conforme aprovação da Diretoria. Capítulo V-Conselho Fiscal. Artigo 16-O
Artigo 6º-A convocação de qualquer Assembleia Geral, quer AGO, quer AGE, deverá Conselho Fiscal será constituído de 3 membros efetivos e 3 suplentes, eleitos anualser feita pelo Diretor Presidente, que presidirá e designará quem deva secretariar os mente pela Assembleia Geral, que lhes fixarão os vencimentos, admitida a reeleição.
respectivos trabalhos, com pelo menos 8 dias de antecedência da data designada, Artigo 17-O Conselho Fiscal, que terá as atribuições previstas em lei, somente entrainformando a data, a hora e o local da reunião, bem como a ordem do dia. Artigo 7º-A rá em funcionamento quando for solicitado por acionistas, atendidos os requisitos leAssembleia Geral deliberará, mediante proposta da Diretoria, ou mediante solicitação gais. Capítulo VI-Exercício Social. Artigo 18-O exercício social coincidirá com o ano
de acionistas representantes da maioria do capital social, sobre: (a) reforma do esta- civil. Encerrado o exercício social, será organizado 1 balanço geral das operações da
tuto da companhia; (b) eleição dos membros da Diretoria; (c) aquisição, alienação e companhia e as demais demonstrações financeiras correspondentes ao exercício,
oneração de bens do ativo permanente em valor superior a R$ 50.000,00; (d) autori- podendo ser levantados balancetes periódicos, a critério da Diretoria. Artigo 19-Dos
zação para contratação de empréstimos de qualquer natureza (leasing, abertura de lucros líquidos apurados, depois de deduzida as depreciações e feita a provisão para
crédito, desconto e antecipação bancária, crédito industrial, crédito à exportação e o imposto de renda, serão deduzidos 5% para a constituição da reserva legal, até que
outros), em bancos e em outras instituições financeiras, excetuadas as operações de esta atinja o montante de 20% do capital social. Artigo 20-Fica assegurado aos aciodescontos de duplicatas; (e) autorização para prestação de garantias de qualquer na- nistas o direito de receber dividendo mínimo de 25% sobre o saldo de lucros posto à
tureza a terceiros, tais como aval, fiança, caução e outras, inclusive no caso de des- disposição da Assembleia Geral, que deliberará sobre a destinação do que remanesconto de duplicatas; (f) autorização para uso da denominação social em negócios es- cer na conta de lucros do exercício, constituindo as reservas que entender convenientranhos à sociedade; e (g) autorização para a emissão de qualquer título e valor te. Capítulo VII-Liquidação. Artigo 21-A companhia entrará em liquidação nos casos
mobiliário autorizado pela legislação, emissão de debêntures conversíveis em ação e previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral determinar a forma de liquidação e dedebêntures simples, não conversíveis em ações, com ou sem garantia real. Capítulo signar os membros do Conselho Fiscal que funcionará durante o período de liquidaIV-Administração e Diretoria. Artigo 8º-A companhia será administrada por 1 Dire- ção. (2) Após a aprovação do estatuto social da companhia, procedeu-se, então, à
toria. §Único-Os Diretores e membros do Conselho Fiscal serão investidos nos seus subscrição do capital social, conforme segue: o acionista (a) Celso Fujioka subscrecargos mediante a assinatura de termo de posse, lavrado no Livro de Atas da Diretoria veu 9.900 ações ordinárias e nominativas, (b) João Andrade Grilo Neto subscreveu
ou Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, conforme o caso, e nos termos do 100 ações ordinárias, nominativas. Ato contínuo, integralizaram as acionistas da comdisposto na legislação em vigor. Artigo 9º-A Diretoria da companhia será composta por panhia a totalidade do capital subscrito, em moeda corrente nacional, no valor de R$
2 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 anos, 10.000,00, efetuando o depósito em dinheiro de 10% do valor do capital social, no
permitida a reeleição, sendo 1 Diretor Presidente e 1 Diretor sem denominação especí- Banco do Brasil S.A., nos termos da legislação aplicável, conforme comprovante anefica, podendo ser destituídos de seus cargos a qualquer tempo, com justificativa, pela xo. (3) Foram eleitos para integrar a Diretoria da companhia, pela unanimidade dos
maioria dos acionistas da companhia, ou sem justificativa, pela unanimidade dos acio- presentes Celso Fujioka, já qualificado, para o cargo de Diretor Presidente, João
nistas. Artigo 10-A remuneração dos Diretores será posteriormente fixada em Assem- Andrade Grilo Neto, já qualificado, para o cargo de Diretor sem denominação espebleia Geral. Artigo 11-Em caso de renúncia ou impedimento definitivo de qualquer 1 dos cífica, ambos empossados nos referidos cargos nos termos das disposições legais a
Diretores, a Assembleia Geral será convocada, no prazo de 15 dias contados da vacân- respeito, para exercer suas funções até a AGO a realizar-se em 2024. A remuneração
cia do cargo, para eleger novo Diretor para completar o mandato do substituído. Artigo dos Diretores será definida oportunamente. Os Diretores ora eleitos e empossados
12-A companhia é representada, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, (i) por declaram não estar impedidos de exercer a administração da companhia. Encerra2 Diretores, em conjunto, (ii) por qualquer Diretor em conjunto com 1 procurador, de- mento: A Ata, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.
vidamente constituído por 2 Diretores, em conjunto, ou, (iii) por 2 procuradores devi- Mesa: Presidente-Celso Fujioka, Secretário-João Andrade Grilo Neto. Acionistas
damente constituídos por 2 Diretores, em conjunto, a quem compete assinar todos os Presentes: Celso Fujioka, João Andrade Grilo Neto. Visto do Advogado: Thiago
papéis e documentos, de qualquer natureza, que obriguem a companhia, cabendo- Arcoverde Hohl-OAB/SP 182.697. SP, 03/03/2020. JUCESP/NIRE S.A. no
lhes, ainda, outorgar mandatos com poderes gerais ou especiais, fixando nos respec- 3530055131-1 em 15/05/2020. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001408-1 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.07.20 - Ficam
convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira
de Fiação a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia
06 de julho de 2020, às 10:00hs, na sede social na Rua Cesário
Alvim, 498, 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 nº 6.404/76. São
Paulo (SP.), 04 de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares
Giorgi, Diretor Presidente.
METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. CNPJ/MF. nº
61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.07.20 - Ficam
convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Aricanduva
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 06 de
julho de 2020, às 15:00hs, na sede social na avenida Paulista,
352, 11º andar, sala 115, 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 nº
6.404/76. São Paulo (SP.), 04 de junho de 2020. (a) Guilherme
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 16 de junho de 2020, às 14 horas,
na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo
(“Assembleia”), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) retificação dos itens 6.6 e 6.7 das deliberações,
bem como do Anexo I da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 22 de abril
de 2020 (“AGOE”), a fim de excluir as referências sobre a necessidade de autorização prévia do Banco Central do
Brasil para o aumento de participação detida pelo acionista Banco BMG S.A. no capital social da Companhia; (ii)
homologação da subscrição de 43.374 (quarenta e três mil, trezentas e setenta e quatro) ações ordinárias nominativas
e sem valor nominal de emissão da Companhia pelo acionista Banco BMG S.A., em razão da (a) cessão de direito de
preferência na subscrição das ações pelos acionistas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina
Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto ao acionista Banco BMG S.A.; (b)
renúncia ao direito de preferência formalizado por João Annes Guimarães em 30 de abril de 2020; e (c) manifestação
do acionista Banco BMG S.A. na subscrição das sobras, formalizado por meio do Boletim de Subscrição assinado em 22
de abril de 2020; e (iii) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as deliberações acima.
Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 05
de junho de 2020. Ângela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

impactados da menor forma
possível. Entre as decisões,
destacamos:
1) Ser mais empático:
a pandemia do coronavírus
trouxe para o mundo um
grande estresse geral. E seus
clientes - internos e finais - não
escaparam disso. Colocar-se
no lugar do outro é um cuidado
que deve ser redobrado;
2) Ser proativo: com a
crise, todo pequeno problema
pode se tornar uma grande
questão. Desse modo, antecipe as adversidades e ofereça
uma ótima experiência aos
que entrarem em contato com
seu negócio;
3) Trabalho em equipe:
todo o seu time precisa estar
unido e alinhado com principais estratégias que sua
empresa irá seguir. Portanto,
oriente toda a sua equipe
e torne seus colaboradores
aptos a realizar cada função
exigida com maestria. Não
se esqueça de que, para isso,
disponibilizar treinamentos
recorrentes aos funcionários
é uma prática essencial.
Acima de tudo, atente-se à
transparência durante toda a
jornada; desde o autoatendimento por meio dos serviços
online e uso chatsbots, mensagens na URA e FAQ’s; e
dimensionamento da equipe,
cuidando dos distanciamentos
em operações in company e
oferecendo uma estrutura
suficiente para trabalharem
em home office.
Assim, a empresa garante,
não só conter a demanda,
como também manter alta
a qualidade de seu atendimento.
(*) - É CEO da NeoAssist - plataforma
tecnológica que oferece experiência
omnichannel para relacionamento
com o cliente.
AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A.
CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em
07.07.20 - Ficam convocados os senhores acionistas da Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 07 de julho de 2020, às 10:00hs,
na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 121,
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 nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
CIA. NATAL - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio - CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 35.300.053.061
- Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
em 06.07.20. Ficam convocados os senhores acionistas da Cia.
Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio
a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 06 de julho
de 2020, às 13:00hs, na sede social na avenida Guilherme Giorgi,
1091, 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 nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 04 de junho
de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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Humanidade na era da
digitalização ajuda a
fechar negócios
Luana Menegat (*)

Quando a gente é
criança os pais nos
dizem: olha, você tem
que estudar, se você
estudar muito vai ter
melhores chances de ser
bem sucedido no futuro

Q

uando você é jovem
e o médico diz: olha,
você tem que se cuidar. Só cuidando da sua saúde hoje é que você garante o
seu bem-estar amanhã. Mas
jovem e cheio de energia
você não dá muita atenção,
se entope de porcarias industrializadas e faz pouco
exercício, mas o médico
tinha razão, agora tenho
que correr atrás do prejuízo,
me exercitar, comer frutas
e legumes, abandonar os
enlatados. Aí você se cuida,
cheio de motivação.
O comportamento da
maioria dos brasileiros é
assim mesmo, não há como
negar e se você prestar atenção vai lembrar que já há
alguns anos o mercado tem
dito: olha, tecnologia é onda
do futuro. A sua empresa vai
prosperar se investir em soluções tecnológicas. Mas o
seu negócio não estava indo
mal, estava prosperando em
um ritmo bacana e você deixou para investir no delivery
mais pra frente, você deixou
para implantar o home office
mais pra frente, você não
deu muita atenção e agora
você vê: pois é, sem poder
receber clientes no meu
estabelecimento eu não
consigo faturar, o mercado
tinha razão.
Aí preocupado você, mais
uma vez, corre atrás do
prejuízo. Esse é o comportamento que temos observado
em nossos clientes. Aqueles
que escutaram o mercado lá
atrás, quando dava sinais de
que trabalhar com amplo uso
da tecnologia era importante
independente da sua área de
atuação, estão enfrentando
esta crise de uma forma
muito mais otimista e certa
do que aqueles que viram
seu faturamento zerar.
Observamos esse comportamento na prática porque
atuamos em uma empresa
de tecnologia que oferece
serviços de contabilidade
somente para outras empresas (B2B).
E temos visto que os
clientes adeptos ao uso da
tecnologia e que souberam
utilizar toda e qualquer
ferramenta a favor do seu
negócio, estão mantendo
ou até mesmo aumentando
o faturamento, ao passo que
clientes mais resistentes às
mudanças (que nos procuram só pelo preço mais
baixo, sendo bem sincera),
estão passando por sérias
dificuldades financeiras.

Nosso caso real é o seguinte: oferecemos serviços
por meio de um aplicativo,
sem qualquer atendimento
presencial, por telefone ou
por e-mail. A contabilidade
(área que atuamos) é antiga
e tradicional, mas há tempos
vimos uma movimentação
de mercados tradicionais
que estavam migrando a sua
forma de atuar e resolvemos
apostar que esse movimento
era o correto. Acertamos.
Hoje, em um escritório
tradicional, um empregado
é capaz de atender cerca
de 30 a 60 empresas, o
que é um número muito
bom. Porém, com o uso de
sistemas que desenvolvemos internamente, nossos
colaboradores são capazes
de atender com o mesmo
zelo e pessoalidade (sim,
dá para ter pessoalidade
mesmo sem uma ligação ou
uma visitinha) cerca de 200
clientes.
Isso significa reduzir os
custos fixos, manter a qualidade e oferecer segurança,
afinal, computadores não
erram a conta como os seres
humanos e se as contas estão sendo feitas por computadores, sobra espaço para
os seres humanos fazerem o
seu papel: oferecer humanidade, pessoalidade e é isso
que faz a diferença na hora
de atender, independente
do meio, se é presencialmente ou por um app.
É importante que as empresas de fato enxerguem
isso, que baixem as suas
inibições, os seus medos e
preconceitos e aceitem que
a tecnologia está aí para
ajudar a fazer as empresas
prosperarem. Aplicativos,
como o nosso, podem ajudar
os empresários de uma forma rápida, simples, eficiente
e barata!
E por falar em baratear
custos, é isso que vai ajudar
a salvar o pessoal que não
se mexeu na hora certa.
Para o empresário que não
procurou meios de atuar de
forma mais eficiente com o
uso da tecnologia, empresas
que oferecem serviços mais
baratos são como um bote
salva vidas.
Então se uma empresa
não investiu em tecnologia
antes, agora é a hora de
correr atrás do prejuízo. Isso
significa aderir a serviços
oferecidos por Startups a
preços mais acessíveis e
também a repensar o modelo de negócio para adicionar
novidades que permitam
não ter mais limitações, nem
de preço, nem geográficas.
Qualquer empresa pode ser
do mundo, basta ter isso em
mente!
(*) - É CEO da Razonet, startup de
contabilidade digital.

Engepack Embalagens São Paulo S/A

CNPJ n° 59.791.962/0001-59 - NIRE n° 3.530.032.810-8
Certidão de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da Engepack Embalagens São Paulo S.A., realizadas em 27 de abril de 2020.
1. Data, hora e local da reunião: No dia 27 de abril de 2020, às 08:00 horas, na sede da Companhia,
localizada na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 4.389, R2, Jardim Santa Rosa, Quadra
GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Jundiaí - São Paulo, CEP 13.213-086. 2. Publicações: Edital de
Convocação dispensado, de acordo com o artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76. Demonstrações
Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição nº 130 (59), de 27 de março de
2020, página 181, Caderno Empresarial e no Jornal Empresas e Negócios, edição de 27 de março de
2020, página 5. 3. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social,
conforme se verifica das assinaturas. Presentes, também, o Sr. Luciano Jorge Moreira Sampaio Junior,
representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, responsável pela auditoria das
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 4. Mesa: Sr. Lucio José
Santos Junior, como Presidente e Sr. Rui Flávio Alves Barreto, Secretário. 5. Ordem do Dia: 5.1.
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da
Administração da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
(ii) Destinação dos resultados; e Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixação da remuneração
anual e global dos administradores da Companhia; (ii) Ratificação do Limite Global de pagamento de
participação nos resultados dos funcionários; 6. Deliberações: As matérias da Ordem do Dia foram
colocadas em votação, tendo os acionistas presentes, detentores da totalidade das ações com direito
a voto, tomado, por unanimidade, as seguintes deliberações: 6.1. Autorizar a lavratura da Ata a que
se refere as Assembleias em forma de sumário, tal como autorizado pelo artigo 130, § 1º da Lei nº
6.404/76. 6.2. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovados, sem ressalvas, as Demonstrações
Financeiras, o Relatório e as Contas da Administração, acompanhados do Parecer dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2019; (ii) Aprovado
que o lucro líquido de R$ 23.758.452,62, apurado pela Engepack Embalagens São Paulo S.A. no
exercício de 2019, tenha a seguinte destinação: (i) O valor de R$ 1.187.922,63 para a constituição de
reserva legal, e (ii) O valor remanescente, de R$ 22.570.529,99, acrescido da realização de reserva
de reavaliação de ativos, no montante de R$ 234.425,24 totalizando R$ 22.804.955,23, à constituição
de reserva de incentivo fiscal; 6.3. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovada a fixação da
remuneração anual global dos administradores da Engepack Embalagens São Paulo S.A. para o
exercício de 2020 no valor de até R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), em conformidade com o
artigo 152 da Lei nº 6.404/76; (ii) Ratificado o limite global de pagamento de participação nos resultados
aos funcionários e Diretores da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, no valor total de R$ 6.821.000,00. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrouse a presente Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi aprovada pelos acionistas
presentes, autorizando-se a Secretária a extrair as certidões necessárias. 8. Assinaturas: Lucio José
Santos Junior - Presidente; Rui Flávio Alves Barreto - Secretário; Acionistas: Pin Petroquímica S.A. e
Participações Industriais do Nordeste S.A., representadas na forma dos respectivos atos constitutivos.
Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí - SP, 27 de abril de 2020. Rui Flávio Alves
Barretto - Secretário. Registrado na JUCESP sob nº 167.118/20-1, em sessão de 28/05/2020.
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