
Quanto vale a minha 
startup? Essa é 
uma dúvida que 
assombra a maioria 
dos empreendedores, 
independente do 
tempo de mercado 
ou do segmento de 
atuação 

Esse questionamento se 
torna ainda mais ne-
cessário quando chega 

o momento de buscar por um 
investimento. Determinar 
esse número está longe de 
ser tarefa simples, porque 
vai muito além de cálculos 
e projeções matemáticas. 
Definir o Valuation - termo 
em inglês para “avaliação de 
empresas” - é um processo 
no qual se estima quanto uma 
startup vale, determinando 
seu preço justo e o retorno 
de um investimento em suas 
ações. 

Com base nessa informação, 
os analistas fazem recomenda-
ções de compra ou venda do 
ativo. E, por se tratar de uma 
determinação baseada em 
análises objetivas e subjetivas, 
esse cálculo é, sabidamente, 
um dos maiores pontos de dis-
córdias e confusão. Isso acon-
tece, principalmente, porque 
empreendedores confundem 
avaliação com necessidade de 
caixa e o quanto ele está dis-
posto a abrir de participação 
no negócio, ao invés do real 
potencial que a empresa tem 
no mercado. 

Na outra ponta, há alguns 
investidores que tentam 
baixar esse valor para poder 
barganhar um maior percen-
tual participativo e garantias 
em benefícios na negociação. 
Objetivamente, o fluxo de cai-
xa é um dos melhores nortes 
para essa conta, baseado nas 
projeções de faturamento, 
considerando o cenário do 
mercado em que a startup está 
inserida, junto a projeções 
macroeconômicas. 

O segundo ponto a consi-
derar é a premissa básica de 
comparação com outras em-
presas que tenham soluções 
semelhantes, considerando o 
estágio em que a empresa está 
e criando uma média dentro 
daquele recorte para entender 
quanto esse tipo de solução 
está valendo. 

Mais subjetivamente, há o 
score card: um novo critério 
que dá notas em determinados 
critérios fixos, incluindo força 
do time de vendas, modelo de 

negócio, potencial de mercado 
mais amplamente. 

Ainda existem outros cri-
térios nessa categoria, tais 
como o mercado em baixa 
ou alta, time de fundadores 
e sua bagagem, que também 
são considerados, afinal, 
empreendedores que têm 
experiencia na construção 
de novos negócios trazem um 
valor maior para sua empresa 
do que um time de líderes e 
founders iniciantes. 

A grande questão é que, 
hoje, não existe metodologia 
ou regra geral para essas 
avaliações, que, vale lembrar, 
são uma determinação virtual 
ou irreal do negócio, válido 
somente quando a ideia é 
comprada, ou seja, quando 
alguém paga pela ou para a 
empresa aquele montante 
acordado entre ambas as 
partes. Quando as ideias ou 
soluções são superestimadas, 
há um perigo de o investidor 
encontrar uma concorrente 
com valores mais equilibra-
dos (ou mais modestos) que 
ofereça melhores condições. 

Em avaliação baixa, o em-
preendedor se vê obrigado 
a fazer maiores concessões, 
diminuindo a possibilidade 
de novos aportes futuros. Por 
isso, a negociação deve ter 
total equilíbrio, ou seja, deve 
ser encontrada uma estimati-
va que demonstre o potencial 
da empresa e da solução ofe-
recida, ao mesmo tempo em 
que demonstre possibilidade 
de margens de negociações e 
fatias suficientes e sustentá-
veis para os envolvidos. 

Em outras palavras, é enten-
der o momento da sua startup, 
como estão as concorrentes, 
saber os pontos fortes e fracos 
do negócio e estipular um 
preço competitivo. Afinal, 
avaliar equilibradamente o 
valuation é o ponto de par-
tida para conquistar aquele 
investimento dos sonhos e 
continuar captando em outras 
rodadas. 

Mais do que super valorizar 
o negócio ou depreciar seu 
valor por um ou dois aportes, 
o importante é entender seu 
momento e o que tem a ofe-
recer, para conseguir dividir 
o bolo em fatias satisfatórias 
para não haver prejuízos para 
a saúde do negócio ou o bolso 
do investidor. 

(*) - Formada em Direito pela 
Universidade Católica de Santos, 

possui MBA em Marketing e Vendas e 
está à frente da DiliMatch, consultoria 

que dá o suporte para que 
investidores aportem em iniciativas 
nacionais e startups que procuram 

por investimento. 

Fabiany Lima (*)

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confiança, 
ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br
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O que o Valuation 
diz sobre sua startup?

Biogás Energia Ambiental S.A.
CNPJ/ME nº 04.131.501/0001-68

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Biogás Energia Ambiental S.A. (“Companhia”), nos termos do 
Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, convocados a participar da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a 
ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de junho de 2020, às 11 (onze) horas, de forma 
digital/virtual, conforme previsão do Artigo 121, § 1º da Lei nº 6.404/76, combinado com o Artigo 1º, 
§ 1º, inciso II, da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020 (“IN DREI 79/2020”), 
por meio da plataforma eletrônica que possibilitará o acesso, acompanhamento e votação dos 
acionistas, a ser disponibilizada pela Companhia na presente data por meio de correspondência 
eletrônica, ou por meio do envio do boletim de voto também disponibilizado aos acionistas por 
correspondência eletrônica, na presente data, a fim de deliberar sobre a aprovação das contas 
dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia e sobre a destinação dos 
resultados referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Para participarem 
da AGO, os acionistas deverão apresentar à Companhia: (a) contrato ou estatuto social; (b) ato 
societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à AGO como representante da pessoa 
jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica; e 
(c) caso aplicável, o instrumento de procuração de outorga de poderes de representação para a 
AGO, devidamente assinada, com reconhecimento de firma ou por meio de certificado digital emitido 
por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil. Todos os documentos comprobatórios 
de representação dos acionistas deverão ser encaminhados por correspondência eletrônica ao 
e-mail comunicacao@biogas-ambiental.com.br, em até 02 (dois) dias úteis antecedentes à realização 
da AGO. Nos termos dos artigos 1º, § 2º, 5º, inciso II, e 9º, todos da IN DREI 79/2020, aos acionistas 
que optarem por enviar o boletim de voto a distância para a AGO diretamente à Companhia, deverão 
observar o quanto segue: (a) o modelo de boletim de voto encaminhado na presente data aos 
acionistas por correspondência eletrônica deverá ser preenchido e assinado por seu representante 
legal; e (b) o boletim de voto a distância e os documentos que o acompanham deverão ser enviados 
por correspondência eletrônica, ao e-mail comunicacao@biogas-ambiental.com.br, com, no mínimo, 
5 (cinco) dias de antecedência à realização da AGO. Todos os documentos e informações pertinentes 
à discussão da matéria constante da ordem do dia encontram-se à disposição dos Acionistas na 
sede social da Companhia, e, adicionalmente, são disponibilizados na presente data, por meio de 
correspondência eletrônica encaminhada aos acionistas. Qualquer dúvida ou solicitação adicional 
deverão ser encaminhadas ao e-mail comunicacao@biogas-ambiental.com.br.

São Paulo, 18 de junho de 2020.

Biogás Energia Ambiental S.A.

Carlos Augusto Blóis Pêra 
Presidente do Conselho de Administração

O sistema de navegação por satélite BeiDou começou 
a operar em escala global.
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Como estava previsto, ain-
da neste mês será lançado o 
último satélite que comporá 
o sistema, aumentando sua 
precisão e dando à China e 
a eventuais outros usuários 
total independência em re-
lação ao GPS. 

BeiDou é o nome dado em 
chinês ao conjunto das sete 
estrelas mais brilhantes da 
constelação Ursa Maior. A 
ideia de desenvolvê-lo to-
mou forma nos anos 1990, 
em função do interesse dos 
militares chineses em deixar 
de depender do GPS. Os 
primeiros satélites que o 
compõem foram lançados no 
ano de 2000, ano em que o 
sistema começou a funcionar 
de forma parcial, cobrindo 
apenas partes da China. 

Em 2013, o sistema pas-
sou a cobrir toda a região 
Ásia-Pacífico; em 2015, foi 

Neste momento, o setor 
de entregas é uma das prin-
cipais alternativas para os 
consumidores. O serviço, 
que antes era restrito a res-
taurantes e farmácias, agora 
faz parte do dia a dia de quase 
todos os tipos de negócios no 
Brasil, de grande, pequeno 
e médio porte. Com um au-
mento de 100% na demanda 
de pedidos durante o último 
mês, a Lalamove, plataforma 
online de soluções em en-
tregas que conecta usuários 
e empresas a motoristas 
parceiros com carretos, 
utilitários, minivans, SUVs 

Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/ME 08.030.215/0001-67 - NIRE 35300145631

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30.04.2020
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30.04.2020, às 9hs, na sede social do Cifra S.A. Crédito, Financia-
mento e Investimento, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10° andar, Con-
domínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP (“Companhia”). 2. Convocação e Presen-
ças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 
15.12.1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionista da Companhia, Banco BMG S.A. 3. Publicações: Em 
conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Pare-
cer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, foram publicados no DOESP, 
em edição de 14.02.2020, nas páginas 61 a 62, e no jornal Empresas e Negócios, em edição de 14.02.2020, na página 
15. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Marco Antonio Antunes e secretariados por Eduardo Mazon. 5. Ordem 
do Dia: Exame e discussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demons-
trações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2019; (ii) da destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31.12.2019; e (iii) 
da fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 6. Deliberações: O acionista presen-
te apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 6.1 
Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o 
Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 6.2 Tendo em vista que 
a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31.12.2019, no valor de R$ 229.035,90 aprovar a 
seguinte destinação: (i) o montante de R$ 11.451,80, correspondente a 5% do referido lucro líquido, será destinado à 
conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 
217.584,10 correspondente totalidade do lucro líquido ajustado após a destinação descrita no item (i) acima, serão dis-
tribuídos à Acionista da Companhia, a título de dividendos referentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2019. 6.3 Con-
signar a renúncia dos membros da administração da Companhia ao recebimento de remuneração no exercício social de 
2020. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, 
a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presi-
dente; e Eduardo Mazon - Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo 
Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente; Eduardo Mazon - 
Secretário. JUCESP nº 193.484/20-1 em 02.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL V – SÃO MIGUEL PAULISTA. 3ª VARA CIVEL. EDITAL DE CITAÇAO – PRAZO DE 01
MÊS. PROCESSO Nº 011284-46.2018.8.26.0005. O(A) MM. Juiz (a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro  Regional  V – São Miguel paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PATRICIA PERSICANO PIRES,
na forma da lei, etc. FAZ SABER a(o) LAIS CRISTINA CASTRO FERREIRA, Brasileira, CPF
367.550.418-23, que lhe  foi proposta uma ação de Busca e  Apreensão Em Alienação Fiduciária por
parte de Banco Pan S/A, objetivando  a retomada do veiculo Marca HONDA, modelo CG 160 FAN
ESDI, chassi nº 9C2KC2200HR514088, ano de fabricação 2017 e modelo 2017, cor PRETA, placa
GFB-0639, RENAVAM: 1120449399, tendo em vista Contrato de Financiamento para Aquisição de
Bens com taxa prefixada sob n.82740496, formado em 05/06/2017 inadimplido pela ré, conforme
narrado na inicial. Apreendido o bem e encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determi-
nada a sua CITAÇAO, por EDITAL, dos atos e termos da ação proposta e para  que, no prazo de 5
(cinco) dias pagar a integralidade da divida pendente, sob pena de consolidar-se a propriedade e a
posse plena do bem em nome do credor, e o prazo de 15(quinze) dias para contestar a ação, a fluírem
após o decurso do presente  edital. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de são Paulo, aos 03 de junho de 2020.

Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de CarvalhoInstituto do Câncer Arnaldo Vieira de CarvalhoInstituto do Câncer Arnaldo Vieira de CarvalhoInstituto do Câncer Arnaldo Vieira de CarvalhoInstituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho
CNPJ 60.945.854/0001-72

Balanço Patrimonial Encerrados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (valores expressos em reais)
Ativo 31/12/2019 31/12/2018

(Reclassi-
ficado)

Circulante
Caixa e equivalentes
  de Caixa 10.474.194 8.534.940
Contas a Receber 4.634.082 4.522.975
Subvenções a Receber 4.454.613 3.732.613
Outros Créditos 1.103.078 753.452
Estoques 900.836 1.032.478
Total do Circulante 21.566.803 18.576.458
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo 150.000 150.000
Investimentos 150.000 150.000
Imobilizado 34.744.695 35.546.997
Bens sem restrição 38.525.981 38.338.480
(-) Depreciação Acumulada
  Sem Restrição (7.294.060) (7.090.642)
Bens com Restrição 5.738.588 5.738.588
(-) Depreciação Acumulada
  Com Restrição (2.225.814) (1.439.429)
Total Não Circulante 34.894.695 35.696.997

Total do Ativo 56.461.498 54.273.455

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
(Reclassi-

ficado)
Circulante
Fornecedores 4.128.984 4.539.619
Empréstimos e
  Financiamentos CP 3.837.801 3.837.801
Parcelamento de Tributos CP 1.453.108 681.245
Impostos e Contribuições 4.184.433 3.210.421
Obrigações Trabalhistas 12.469.864 12.078.202
Contas a pagar 2.851.065 2.327.412
Repasse SUS 8.502.648 6.861.422
Subvenções a Realizar 7.791.089 6.169.750
Total Circulante 45.218.992 39.705.872
Não Circulante
Empréstimos e
  Financiamentos LP 7.328.864 11.804.752
Parcelamento de Tributos LP 5.670.310 1.824.371
Receitas Diferidas 3.512.755 4.299.159
Provisão Para Contingência 40.912 866.703
Total Não Circulante 16.552.840 18.794.984
Patrimônio Líquido/
 Passivo a Descoberto
Patrimônio Social (4.467.099) (3.761.554)
Reserva de Reavaliação 155.993 251.220
Déficit do Exercício (999.229) (717.068)
Total Patrimônio Líquido/
  Passivo a Descoberto (5.310.335) (4.227.402)
Total Passivo +
  Patrimônio Líquido/
   Passivo a Descoberto 56.461.498 54.273.455

Demonstração dos Resultados para os Exercícios
findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(valores expressos em reais)
31/12/2019 31/12/2018

(Reclassi-
ficado)

Receitas 83.945.148 74.158.043
Dr. Arnaldo 59.281.198 50.654.598
Unidades Avançadas 24.663.949 23.503.445
(Despesas)
Recursos Humanos (36.440.584) (32.703.433)
Honorários Médicos (21.342.783) (17.548.008)
Medicamentos e Materiais (13.702.359) (12.625.306)
Despesas Administrativas
  e Gerais (10.818.775) (9.870.514)
Despesas Tributárias (250.197) (245.129)
Unidades Avançadas
  de Atendimento (17.508.758) (16.105.492)
Depreciação (894.575) (783.759)
Resultado Financeiro (622.012) (4.416.216)
Receitas com Trabalho Voluntário 220.880 279.093
Isenções Usufruídas 6.176.316 5.397.173

(95.182.847) (88.621.591)
Receitas com Subvenções e Doações
Fundo Nacional da Saúde
  - Ministério da Saúde 722.656 682.822
Secretaria Municipal da Saúde 300.000 3.306.000
Secretaria Estadual da Saúde 5.691.039 6.180.444
Receitas com
  Campanhas e Doações 2.763.231 2.838.923

9.476.926 13.008.189
Outras Receitas
Desconto de Fornecedores 17.721 6.618
Notas Fiscais Paulistas 399.222 274.672
Pesquisa Clínica 94.921 218.859
Receitas Diversas 249.681 238.141

761.545 738.290
Resultado do Exercício (999.229) (717.068)

Antônio Martins da Silva Neto
Presidente

David Vieira da Costa
1À Tesoureiro

Pascoal Marracini
Contador CRC SP 103.298/0-7

BeiDou: um rival do GPS
Em janeiro de 2019, o sistema de navegação por satélite BeiDou (BDS), da China, rival do amplamente 
usado GPS americano, começou a operar em escala global, não mais apenas regional, como vinha 
acontecendo até então

primeiros usuários foram o 
Paquistão e a Tailândia. 

Muitos desses países fa-
zem parte do que vem 
sendo chamado Nova Rota 
da Seda, iniciativa chine-
sa envolvendo vultosos 
investimentos, sobretudo 
nas áreas de transporte 
e infraestrutura, visando 
aumentar a influência do 
país, especialmente na Ásia 
e África. Apenas na China, 
mais de 70% dos celulares 
e milhões de taxis, ônibus, 
caminhões e embarcações 
já podem usar o BDS. Esses 
volumes devem impactar, do 
ponto de vista comercial, não 
apenas o GPS, mas também 
iniciativas similares como o 
GLONASS russo, o Galileo 
da União Europeia e o NavIC 
da Índia. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

iniciada a terceira fase, vi-
sando cobrir todo o globo; 
essa fase se conclui agora 
com o lançamento de seu 35º 
satélite - o BDS já tem mais 
satélites que o GPS, que tem 
31. Seus projetistas puderam 
aproveitar a experiência 
advinda do uso do GPS, 
construindo um sistema de 
operação e manutenção mais 
simples. 

O BDS tornará a rede de 

comunicações militares mais 
segura e os sistemas de ar-
mas mais precisos, evitando 
os riscos advindos do uso de 
recursos controlados por um 
eventual inimigo. Alguns 
de seus serviços, como os 
voltados ao controle de trá-
fego marítimo e à mitigação 
de efeitos de desastres já 
estão sendo utilizados por 
cerca de 120 países, como 
diz a imprensa chinesa. Os 

Depois de rodar o mundo, 
a Lalamove conquista o eixo Rio-São Paulo

seus motoristas parceiros 
percorreram 400 milhões 
de km fazendo entregas pela 
plataforma. Essa distância 
equivale a cerca de 10 mil 
voltas ao mundo. 

Segundo Albert, as ne-
cessidades de entrega dos 
brasileiros são semelhan-
tes às dos outros públicos 
que atendem no mundo. 
“As empresas e pessoas do 
país buscam uma solução 
prática, rápida, acessível 
e completa em entregas”, 
diz. A startup foi pioneira 
na oferta do serviço de en-
tregas em veículos de quatro 
rodas no Brasil, conectando 
os clientes a motoristas par-
ceiros em SUVs, utilitários e 
carretos. 

Para facilitar a vida das 
pessoas e empresas, a Lala-
move tem ainda serviços 
especiais, como o Fiorino 6 
Horas e o Carreto 8 Horas - 
em que o cliente pode fazer 
entregas à vontade em um 
pacote fechado de tempo -, 
Utilitário com isolamento 
térmico ou refrigeração. 
Nas entregas com motos, 
há ainda o serviço de fila, 
em que o motorista parceiro 
pode aguardar em uma fila 
ou realizar tarefas para os 
clientes por até 1 hora. 

Fonte e mais informações 
em (www.lalamove.com/
brasil/home).

e motocicletas próprios, 
está otimista em relação ao 
mercado brasileiro.

“Até o fim de 2021, nosso 
objetivo é fazer com que a 
operação de São Paulo seja 
a que mais cresce fora da 
China, assim como tornar 
o Brasil o segundo ou ter-
ceiro mercado mais forte 
da empresa”, afirma Albert 
Go, diretor regional da Lala-
move na América Latina. A 
empresa atua em cidades 
dos estados do Rio e de São 
Paulo desde setembro de 
2019. Um de seus objetivos 
é facilitar o acesso de pes-

soas e empresas a veículos 
maiores, transformando a 
logística de última milha 
do país. 

O executivo explica ainda 
que a escolha dos mercados 
de São Paulo e Rio ocorreu 
por serem as maiores áreas 
metropolitanas do país. “O 
crescimento registrado nas 
duas cidades prova que 
fizemos uma escolha acer-
tada em vir para o país”, 
conta. Antes de chegar ao 
Brasil, a Lalamove teve uma 
trajetória de muito sucesso 
na Ásia. Desde a criação da 
empresa, no fim de 2013, 
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