
A sensação de retomada 
da economia em 2020 
ficou para trás com 
a chegada de uma 
inesperada pandemia

Está claro que teremos 
uma recessão global 
profunda e generali-

zada num curto prazo, aba-
lando significativamente o 
PIB, gerando dívida pública 
e privada, além do cresci-
mento no desemprego, que 
será maior quando a crise 
do Coronavírus terminar. 
Claramente, muitos setores 
serão afetados. 

Quando haverá a esperada 
recuperação da economia e 
qual forma terá essa recupe-
ração? Depende da efetivi-
dade das medidas adotadas 
pelos governos para conter 
a disseminação do vírus, e o 
que governos e bancos cen-
trais farão para apoiar a crise 
de liquidez das empresas. 

Hoje ouvimos várias análi-
ses que sustentam diferentes 
opiniões sobre a curva eco-
nômica, mas a verdade é que 
a forma que a recuperação 
econômica seguirá depende 
de como serão as curvas 
pandêmica e de insolvências 
corporativas. 

Por um lado, um aquecido 
e insensato debate político e 
econômico em conflito com 
a saúde como se as duas 
questões não estivessem 
altamente correlacionadas e 
interdependentes. Por outro 
lado, um vírus que empurrou 
a sociedade para o digital, um 
modelo que já era experi-
mentado nos nossos hábitos 
há anos, mas definitivamente 
a emergência desta crise 
tornou ainda mais urgente 
a transformação digital e a 
adaptação de processos. 

A Covid-19, sem dúvida, 
acelerou uma cultura que 
estava em andamento em 
muitas empresas e o impacto 
dessa pandemia demonstrou 
claramente às organizações 
como a transformação digital 
é vital para a sobrevivência de 
qualquer empresa e serviço. 

E como será depois desta 
comprovação aprendida à 
força? O Coronavírus foi um 
acelerador da digitalização 
e forçou uma dinâmica de 
trabalho 100% remoto, fa-
zendo as empresas experi-
mentarem desde as funções 
internas, até as reuniões, as 

viagens e as relações comer-
ciais a distância. O que antes 
era apenas um complemento 
de trabalho presencial, vai 
se tornar um padrão de 
trabalho. 

Mas a aceleração mais inte-
ressante será na mudança de 
mentalidade, tanto de consu-
midores, como de empresas, 
que abraçarão cada vez mais 
o “digital first approach”. O 
que precisa ficar claro neste 
cenário é que a experiência 
digital não será mais apenas 
complementar aos canais 
tradicionais, mas passará a 
ser a principal maneira de 
interação e negócios. 

Isso significa a necessidade 
ainda maior de oferecer uma 
experiência de excelência e 
personalizada, que implica 
em investimentos em Inte-
ligência Artificial, Machine 
Learning, Data & Analytics, 
Integração, Agilidade, As-
sistentes Virtuais, Omni-
canalidade e, claramente, 
uma aceleração ainda maior 
para o uso da nuvem como 
tecnologia fundadora da 
transformação digital, que 
possibilita o ecossistema 
operar digitalmente. 

No meio do caminho, a 
segurança cibernética, que 
vai imperar e ser crucial num 
mundo em que as interven-
ções serão cada vez mais 
virtuais. Na ponta, a acelera-
ção de soluções de Realidade 
Aumentada, Realidade Mista 
e Realidade Virtual serão pre-
cursores de um mundo cada 
vez mais remoto, distribuído 
e digitalizado. 

Ao final dessa equação, 
teremos um mundo em que 
os negócios se voltarão não 
apenas à criação de valor 
para o cliente, garantindo 
uma boa experiência, mas 
também uma convivência 
virtual, com o sentimento 
de engajamento e pertenci-
mento que reúne o cliente, 
o colaborador e o parceiro, 
todos num ambiente de com-
partilhamento e unicidade. 

Depois da pandemia, surge 
um mundo digital, acelerado 
para um cenário que natu-
ralmente ocorreria daqui, a 
aproximadamente, dez anos. 
Quem se preparar para isso, 
seguirá o curso natural dos 
negócios. 

(*) - É CEO da Engineering Latam, 
companhia global de TI e Consultoria 

especializada em Transformação 
Digital (www.engdb.com.br).
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A pandemia empurrou a 
sociedade para o digital: 

como será depois?

Roberto Folgueral (*)

Criado em 2009, por 
meio do BNDES, o 
FGI, objetiva facilitar 

a obtenção de crédito por 
micro, pequenas e médias 
empresas. Além disso, trata 
sobre a cobertura das ope-
rações contratadas, junto 
às instituições financeiras 
autorizadas. O Pronampe 
também é um programa de 
crédito, instituído pela lei 
13.999 de 18 de maio último, 
que se destina ao desenvol-
vimento e fortalecimento 
dos pequenos negócios, op-
tantes ou não pelo Simples 
Nacional. 

 Empresas com fatura-
mento entre R$ 360 mil 
e R$ 4,8 milhões por ano 
podem habilitar-se, mesmo 
com pendências fiscais e 
tributárias. Já os valores de 
crédito podem ser utilizados 
para investimentos, capital 
de giro ou associados. É 
importante frisar que está 
proibido o uso dos recursos 
para distribuição de lucros 
e dividendos entre os só-
cios do negócio. Entre as 
autorizadas a operar as ins-
tituições financeiras oficiais, 
estão: Banco do Brasil, CEF, 
Banco do Nordeste, Banco 

O custo da operação é atraente: Selic + 1,25% ao ano, ou seja, 
algo como 4,25% a.a ou 0,3542 ao mês.
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Milton Jaworski (*)

Um dos grandes mantras de empreen-
dedores ao redor do mundo é de que as 
crises trazem também as oportunidades. 
A frase pode soar otimista, mas carrega 
verdade. Muitas empresas que aparen-
tam estar em crise carecem apenas de 
organização e planejamento estratégico 
para superar essa fase e voltar a viver 
etapas mais tranquilas. Medidas sim-
ples podem causar um bom resultado 
empresarial, independente do quadro 
econômico. 

Entretanto, nem todo empresário está 
apto a identificar as oportunidades e 
riscos envoltos ao seu negócio. Em geral, 
as consultorias financeiras são funda-
mentais nesse processo, identificando 
melhorias e contribuindo para adequar 
o planejamento estratégico. Veja quatro 
pontos importantes desse processo: 
 1) Seja ágil e efetivo - Agilidade 

no processo produtivo, em geral, 
resulta em mais produtividade. 
Ou seja, sua capacidade produ-
tiva estará otimizada conforme 
a demanda, reduzindo custos e 
garantindo um bom atendimento 
ao consumidor. As experiências 
de compra – cumprimento de 
prazos, qualidade do produto e 
do pós-atendimento – determi-
nam a possibilidade de fidelizar 
um cliente ou não. Ou seja, essa 
efetividade precisa ser frequente, 

Medidas simples podem resultar no bom 
resultado empresarial. 
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Como o Pronampe pode ajudar 
pequenas empresas em meio à crise
É importante que os lojistas tenham o conhecimento sobre dois serviços, o FGI (Fundo Garantidor para 
Investimentos) e o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Pequenas Empresas)

ponente, em valor igual ao 
do empréstimo contratado 
acrescida dos seus encargos, 
para as empresas com mais 
de um ano. Para as empresas 
com menos de um ano, a 
garantia deverá ser de 150% 
do valor contraído, acrescida 
dos encargos. Os valores 
do faturamento serão in-
formados diretamente pela 
Receita, já disponibilizados 
mediante mensagens no Do-
micílio Tributário Eletrônico 
das empresas, e aos agentes 
financeiros operadores da 
linha de crédito, também de 
forma eletrônica.

Devemos entender que 
esse recurso não é um fundo 
perdido, ou seja, deverá ser 
devolvido, assim o plane-
jamento financeiro se faz 
muito importante. É essen-
cial que o fluxo de caixa e 
as margens de contribuições 
estejam arrumados. Pois, 
utilizar desses recursos para 
cobrir buracos já existentes 
no passado, apenas agravará 
mais ainda o problema. Com 
isso, devemos entender que 
o Governo não empresta di-
nheiro, ele garantirá aos ban-
cos o valor não adimplido.

 
(*) - É vice-presidente da FCDLESP 

(Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado de São Paulo).

da Amazônia, dentre outras 
agências oficiais. As demais 
instituições privadas, bancos 
comerciais, deverão solicitar 
a habilitação.

O custo da operação é atra-
ente: Selic + 1,25% ao ano, ou 
seja, algo como 4,25% a.a ou 
0,3542 ao mês. Essa taxa é o 
limite máximo, significando a 
possiblidade de custos ainda 
menor. O prazo para liquida-
ção desse empréstimo é de 36 
meses, não existe a previsão 
de carência, mas os bancos 
podem oferecer, e a definição 
é de cada agente bancário. 
Já o limite de crédito é de 
30% e será calculado com 
base no faturamento de 2019 
declarado à Receita pelo DAS 
- para empresas optantes 

pelo regime do Simples e pela 
ECF – Escrituração Contábil 
Fiscal (a antiga DIPJ), para 
empresas existam há mais 
de um ano.

Para os empreendimentos 
iniciados em 2019, porém, 
com menos de um ano, o 
limite de crédito é de 50% 
do capital social ou 30% da 
média do faturamento men-
sal apurado pelas mesmas 
declarações daquelas com 
mais de um ano, o que for 
mais vantajoso para as em-
presas. Os tomadores do cré-
dito são obrigados a manter 
o número de empregos por 
pelo menos dois meses após 
o recebimento dos recursos. 

A garantia do crédito a 
ser exigida é o aval do pro-

Como organizar a sua empresa 
em cenário econômico desfavorável?

CRM? Tem as informações dos 
clientes, facilitando o atendimen-
to de consumidores? Para cada 
uma dessas perguntas – e para 
cada área –, existem ferramentas 
específicas que devem ser usadas 
pelos departamentos. Um pla-
nejamento estratégico eficaz vai 
levar a integração e a otimização 
dos setores, visando a melhoria 
da performance como um todo, 
mesmo em momentos difíceis.

 4) Implante estratégias de cres-
cimento - O planejamento estra-
tégico vai indicar as estratégias 
de crescimento da empresa. Um 
momento de crise, por exemplo, 
gera oportunidades para setores 
que, na contramão da maioria, 
aumentam os seus resultados. 
Sua empresa pode ingressar nesse 
mercado específico? Em período de 
curto, médio e longo prazos, quais 
serão os investimentos feitos a fim 
de garantir uma empresa saudável? 

Respostas para essas questões são, 
por vezes, difíceis para os empresários, 
visto que estão no dia a dia da empresa. 
Por esse motivo, o frescor de uma con-
sultoria pode auxiliar a identificar essas 
oportunidades e os riscos existentes.

(*) - Formado em Administração de Empresas 
pela Universidade Federal do Paraná, fundou 

a Jaworski Consultoria Empresarial (www.
jaworskiconsultoria.com.br). 

mas ganha ainda mais importância 
em momentos de crise.

 2) Crie diferenciais - Como fazer 
com que o consumidor lembre 
de sua empresa? Um produto di-
ferente, atendimento cuidadoso, 
novidades lançadas, forma de 
comunicação, entre outros aspec-
tos podem significar o diferencial 
da sua empresa em um mercado 
competitivo, levando-o a gerar 
uma relação com a marca ou pro-
duto. Esse diferencial exclusivo é 
determinante para tomar decisões 
do planejamento estratégico.

 3) Use as ferramentas adequa-
das - Sua empresa conta com um 
sistema de gestão? Implantou um 
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Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Março de 2020
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30.03.2020, às 11 horas, na sede social da BMG Seguros S.A., na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/
SP, (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto 
no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia. 3. 
Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras 
e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, foram publicados no DOESP, 
em edição de 21.02.2020, nas páginas 176 a 179, e no jornal “O Estado de São Paulo”, em edição de 21.02.2020, nas páginas 
1 a 2. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e secretariados por Denis Jorge Namur 
Rangel. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das 
Demonstrações 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: Os acionistas presentes 
apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e 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, os quais foram 
apreciados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 04.03.2020, que recomendou sua aprovação. 6.2. Tendo 
em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31.12.2019, no valor de R$1.397.581,17, 
aprovar a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 69.879,06, 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$ 
1.327.702,11, correspondente a totalidade do lucro líquido ajustado, após as destinação descrita no item (i) acima, será retido, 
conforme previsto no artigo 202, §3º, II da Lei das S.A. 6.3. Aprovar que a verba anual global da remuneração dos administradores 
da Companhia, para o exercício social de 2020, será de até R$ 10.000.000,00. 7. Encerramento: Nada mais 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. São Paulo, 30.03.2020. Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; e Denis Jorge Namur Rangel - 
Secretário. Acionista Presente: BMG Participações em Negócios Ltda. (por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e Eduardo 
Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente, Denis Jorge 
Namur Rangel - Secretário. JUCESP 194.724/20-7 em 04.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Ata de Reunião do Conselho de Administração de 16.03.2020
1. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 16.03.2020, às 10 horas, na sede social da BMG Seguros S.A., na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de 
São Paulo/SP, (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença 
de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”). 3. Mesa. Assumiu a presidência 
dos trabalhos o Sr. Ricardo Annes Guimarães, que escolheu o Sr. Marco Antonio Antunes para secretariá-lo. 4. Ordem 
do Dia: Exame e discussão sobre (i) 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; (ii) a 
proposta da administração para a destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31.12.2019; e 
(iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a análise 
e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 16, ‘e’ do Estatuto Social da Companhia, 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, os quais deverão ser submetidos à AGO da Companhia; 5.2. Aprovar, nos 
termos do Artigo 16, ‘e’ do Estatuto Social da Companhia, a proposta da administração para a destinação dos 
resultados apurados no exercício social encerrado em 31.12.2019, que deverá ser submetida à Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia, nos seguintes termos: (i) o lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020 
é de R$ 1.397.581,17, dos quais (a) o montante de R$ 69.879,06, 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.; e (b) o 
montante de R$ 1.327.702,11, correspondente a totalidade do lucro líquido ajustado, após a destinação descrita no 
item (a), será retido, conforme previsto no artigo 202, §3º, II da Lei das S.A. 5.3. Aprovar a convocação da AGO da 
Companhia para o dia 30.03.2020, que deliberará acerca das seguintes matérias objeto da ordem do dia: (i) exame e 
discussão a respeito das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e 
do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) 
apreciação da destinação 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. Encerramento: 
Nada mais a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, uma vez 
lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 16.03.2020. Mesa: Ricardo 
Annes Guimarães – Presidente; Marco Antonio Antunes – Secretário. Conselheiros Presentes: Ricardo Annes 
Guimarães, Marcio Alaor de Araujo, Marco Antonio Antunes e Leonardo André Paixão. Confere com a original 
lavrada em livro próprio. Ricardo Annes Guimarães - Presidente, Marco Antonio Antunes - Secretário. 
JUCESP 194.270/20-8 em 03.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A procura por divórcio 
tem aumentado durante o 
período de isolamento so-
cial provocado pela pande-
mia da Covid-19. Segundo 
a advogada da área de Fa-
mília e Sucessões, Débora 
Guelman, o convívio inten-
so em virtude da quaren-
tena tem sobrecarregado 
física e emocionalmente as 
famílias brasileiras.

“Esse isolamento social 
forçado pela pandemia 
aumenta o convívio entre 
os casais e justamente 
esse aumento do convívio 
gera conflitos. Por conta 
disso, a probabilidade de 
haver mais divórcios é 
muito maior”, disse Dé-
bora Guelman, em entre-
vista à Rádio Nacional. A 
advogada afirma que cerca 

Cerca de 70% dos pedidos de divórcio 
são iniciados pelas mulheres.
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Aumenta procura 
por divórcio durante a pandemia

Já o divórcio judicial ou liti-
gioso é realizado diante de 
um juiz e envolve questões 
mais complexas como falta 
de consenso entre o casal, 
partilha de bens, pensão e 
guarda de filhos.

“Se divorciar não é um 
processo rápido, pelo con-
trário. É um processo de-
morado e muito doloroso. 
Principalmente no aspecto 
emocional e no aspecto 
financeiro. Então, essa 
decisão de se divorciar 
envolve diversos fatores, 
que são impedimentos até 
para pessoa efetivar esse 
divórcio. Normalmente, a 
pessoa pensa por um ano e 
meio, até dois anos, antes 
de se efetivar o pedido”, 
explicou Débora Guelman 
(ABr).

de 70% dos pedidos de di-
vórcio são iniciados pelas 
mulheres, e a reclamação 
mais frequente é a tripla 
jornada. “Essas mulheres 
trabalham, cuidam dos 
filhos e cuidam da casa. 
Então, elas não aguentam 

relacionamentos machis-
tas”, afirmou.

No Brasil há dois tipos de 
divórcios. No mais simples, 
chamado de “extrajudicial”, 
casais podem se separar de 
forma mais rápida, pelo 
cartório, amigavelmente. 
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