
Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 26 de junho de 2020 7Negócios
Empresas 

&

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho
de Administração Realizada em 27 de Março de 2020.

01 - Data, Hora e Local da Reunião: Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte, às treze horas, por 
meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. 
(“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram 
presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães, Olga 
Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale e Antônio Mourão Guimarães Neto. Ausente o Conselheiro 
Sandoval Martins Pereira. 03 - Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Annes 
Guimarães, que escolheu o Sr. Marco Antonio Antunes para secretariá-lo. 04 - 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 de dezembro de 2019; (ii) a proposta da 
administração para a destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 
e (iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 05 - 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 as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019, conforme publicados no jornal “Empresas e Negócios” em sua edição de 14 de fevereiro de 2020 e no Diário 
Ofi cial do Estado de São Paulo, em sua edição de 14 de fevereiro de 2020, os quais deverão ser submetidos à 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia; 5.2. Aprovar a proposta da administração para a destinação dos 
resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, que deverá ser submetida à 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do Manual para Participação na Assembleia Geral Ordinária a 
ser divulgado em 30 de março de 2020 nos websites de relações com investidores da Companhia (www.bancobmg.
com.br/ri), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.
br). 5.3. Convocar, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia, que deliberará acerca das seguintes matérias objeto da ordem do dia: (i) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da 
Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social fi ndo em 31 de 
dezembro de 2019; (ii) examinar, discutir e votar a destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e ratifi car o pagamento de juros sobre o capital próprio para os 
acionistas da Companhia; e (iii) defi nir o número de membros que comporão o Conselho de Administração da 
Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (iv) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) fi xar a remuneração anual e 
global dos administradores da Companhia. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por 
todos os presentes, passando a constar do livro próprio. São Paulo, 27 de março de 2020. Ricardo Annes Guimarães, 
Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José 
Eduardo Gouveia Dominicale. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da mesa; Marco Antonio Antunes - 
Secretário da mesa. JUCESP nº 166.713/20-0 em 27.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho
de Administração Realizada em 18 de Março de 2020

1 - Data, Hora e Local: Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sede da 
Companhia, situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 2 - Convocação 
e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros Ana Karina Bortoni Dias, 
Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José 
Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães. Ausente o Conselheiro Sandoval Martins Pereira. 3 - Com-
posição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ana Karina Bortoni Dias e secretariados pela Sra. Deise 
Peixoto Domingues. 4 - Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o cancelamento de 11.981.100 (onze milhões, novecen-
tos e oitenta e um mil e cem) de ações preferenciais de emissão da Companhia mantidas em tesouraria; (ii) o encer-
ramento, a partir da presente data, por antecipação, do programa de recompra aprovado por este Conselho de Admi-
nistração, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2019 (“Programa de Recompra 2019”); (iii) a aprovação de 
novo programa de recompra de ações; (iv) a proposta da administração para o Plano de Incentivo de Longo Prazo da 
Companhia; e (v) a autorização para que a diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias para imple-
mentar as deliberações aprovadas nesta reunião. 5 - Deliberações: Os Conselheiros presentes apreciaram a matéria 
constante da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o que segue: (i) Aprovar o cancela-
mento de 11.981.100 (onze milhões, novecentos e oitenta e um mil e cem) de ações preferenciais de emissão da Com-
panhia mantidas em tesouraria (“Ações”), sem redução do valor do capital social da Companhia, nos termos do artigo 
24, ‘z’ do Estatuto Social da Companhia; (ii) Registrar que as Ações foram adquiridas pela Companhia por meio do Pro-
grama de Recompra 2019 e consoante Instrução CVM nº 567, de 18 de setembro de 2015 (“ICVM 567”); (iii) Regis-
trar que, em função do cancelamento das Ações, o capital social da Companhia, no valor de R$ 3.742.570.620,89 (três 
bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove cen-
tavos) passará a ser dividido em 591.474.531 (quinhentos e noventa e um milhões, quatrocentos e setenta e quatro 
mil, quinhentos e trinta e um) ações escriturais e sem valor nominal, sendo 400.007.354 (quatrocentos milhões, sete 
mil, trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias e 191.467.177 (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e 
sessenta e sete mil e cento e setenta e sete) ações preferenciais. A consequente alteração estatutária será deliberada 
na próxima Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; (iv) Aprovar o encerramento, a partir da presente data, por 
antecipação, do Programa de Recompra 2019. (v) Aprovar um novo programa de recompra de ações da Companhia, 
autorizando a aquisição de até 10.700.112 (dez milhões, setecentos mil e cento e doze) de ações preferenciais, escri-
turais e sem valor nominal de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação 
no mercado, nos termos ao artigo 30 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e da ICVM 567; (vi) 
Registrar que as informações sobre o novo programa de recompra de ações da Companhia, aprovado nos termos do 
item 5.5 acima, constam do Anexo I desta ata; (vii) Aprovar a proposta da administração para o Plano de Incentivo de 
Longo Prazo, que estabelece os termos e condições gerais para o pagamento de remuneração variável diferida aos ad-
ministradores e empregados estratégicos da Companhia, nos termos das informações constantes no Anexo II e da mi-
nuta constante no Anexo III. O referido Plano de Incentivo de Longo Prazo deverá ser submetido para aprovação dos 
acionistas da Companhia na próxima Assembleia Geral; (viii) Autorizar a Diretoria da Companhia adotar todas as pro-
vidências e praticar todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas nesta reunião. 6 - Encer-
ramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou 
a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. São 
Paulo, 18 de março de 2020. Ana Karina Bortoni Dias, Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio 
Mourão Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. Ana 
Karina Bortoni Dias - Presidente da mesa; Deise Peixoto Domingues - Secretária da mesa.JUCESP nº 
166.344/20-5 em 26.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Balanços patrimoniais dos Exercícios Findos em 31 de dezembro - (Em Reais) Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12 - (Em Reais)

APB APB APB APB APB AUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃO S/A S/A S/A S/A S/A
CNPJ: 01.566.137/0001-70
Demonstração Financeira

Ativo Controladora Consolidado
                 (BR GAAP)             (BR GAAP/IFRS)

Notas          2019          2018            2019           2018
reapre- reapre-
sentado sentado

Ativo Circulante   3.144.960   2.308.091   50.024.353  43.135.738
Caixa e Equivalentes
  de Caixa 3 320.351 1.537.522 11.986.914 7.791.736
Contas a Receber 4 90.504 66.776 9.209.424 12.227.435
Estoques 5 1.683.071 212.052 18.203.351 14.264.177
Tributos a Recuperar 6 1.039.595 479.129 6.516.029 5.290.010
Adiantamentos
  a Fornecedores 1.258 - 3.736.044 3.015.843
Créditos Diversos 10.181 12.612 372.591 546.537
Ativo não Circulante 54.364.561 49.880.021   56.580.797  58.409.977
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
  em Controladas 7 49.272.945 44.184.643 - -
Crédito com Partes
  Relacionadas 8 5.000.000 5.000.000 - -
Depósitos e Cauções 9.514 9.514 9.514 9.514
Investimentos em
  Outras Companhias - 565.661 - 565.661
Outros Créditos - - 203.731 176.355
Imobilizado Líquido 9 82.102 120.203 10.485.432 12.293.238
Intangível 9               -               -   45.882.120  45.365.209
Total do Ativo 57.509.521 52.188.112 106.605.150 101.545.715

Passivo e Controladora Consolidado
  Patrimônio Líquido                  (BR GAAP)             (BR GAAP/IFRS)

Notas          2019          2018            2019           2018
reapre- reapre-
sentado sentado

Passivo Circulante     746.349     204.396   28.626.694  26.129.133
Fornecedores 292.630 32.585 3.459.116 3.562.498
Empréstimos e
  Financiamentos 11 - - 496.814 5.853.982
Obrigações
  Trabalhistas 12 46.534 47.117 1.085.151 998.328
Obrigações
  Tributárias 10 41.305 59.266 2.195.572 2.449.006
Provisões
  Trabalhistas 13 68.407 63.189 2.808.082 2.271.947
Outras Obrigações - 2.239 1.895.593 11.638
Adiantamento de Clientes 297.473 - 16.686.366 10.981.734
Passivo não Circulante       34.716   2.521.323   21.250.000  25.954.189
Fornecedores - - 936.001 1.517.350
Empréstimos e
  Financiamentos 11 - - - 496.814
Impostos Diferidos 19 4.877 4.031 14.347.213 14.563.748
Débitos com Partes
  Relacionadas 14 29.839 2.517.292 4.329.839 7.517.292
Provisões para
  Contingências 15 - - 85.740 73.137
Provisão para Perdas
  nos Investimentos - - 1.551.207 1.785.848
Patrimônio Líquido 56.728.456 49.462.393   56.728.456  49.462.393
Capital Social 16 3.760.810 3.760.810 3.760.810 3.760.810
Ajuste de Avaliação
  Patrimonial 27.162.743 28.196.404 27.162.743 28.196.404
Reserva Legal 619.555 208.552 619.555 208.552
Reserva de Lucros 17 25.185.348 17.296.627   25.185.348  17.296.627
Total do Passivo e
  Patrimônio Líquido 57.509.521 52.188.112 106.605.150 101.545.715

se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem,
baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decreta-
das até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Os ativos e
passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de
compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a im-
posto de renda lançado pela mesma autoridade tributária sobre a mesma
entidade sujeita à tributação. 2.2.13. Valor Recuperável de Ativos Não Fi-
nanceiros (Impairment): O imobilizado e outros ativos não circulantes de-
vem ser submetidos ao teste de recuperabilidade para se identificar eventu-
ais perdas por “Impairment” anualmente ou quando eventos ou alterações
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
A perda por “Impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor
contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço
líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação do
“Impairment”, os ativos são agrupados em níveis mais baixos para os quais
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidade Geradoras
de Caixas - UGC). 2.2.14. Mudança nas Políticas Contábeis e Divulgações
- Novos Pronunciamentos Contábeis: CPC 47 - Receita de Contrato com
Cliente, corresponde ao IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers.
Essa norma apresentada na Resolução do Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC) e das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) Técnica Geral
(TG) 47 entrou em vigor a partir de janeiro de 2018. CPC 48 - Instrumentos
Financeiros corresponde ao IFRS 9 - Financial Instruments. Essa norma
apresentada na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e
das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) Técnica Geral (TG) 48 entrou
em vigor a partir de janeiro de 2018. A partir da adoção dessa norma, houve
mudança no reconhecimento da metodologia e cálculo de Provisões para
Devedores Duvidosos (PDD). Anteriormente era relacionado a créditos duvi-
dosos e agora passa a ser relacionado a um conceito mais amplo de ativos
financeiros. Os ativos financeiros também estarão relacionados a eventuais
dificuldades relacionadas com sua recuperação de crédito e o CPC 48 deter-
minará a forma de mensuração e reconhecimentos dessas questões. IFRS
16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil. Essa norma subs-
tituiu o CPC 06(R1) / IAS 17 - Operações de arrendamento mercantil, elimina
a distinção entre arrendamentos operacionais e arrendamentos financeiros a
partir de 1º/01/2019; exige o reconhecimento de um ativo (o direito de usar o
item arrendado) e de um passivo financeiro relativo aos pagamentos de alu-
guéis futuros descontados a valor presente para praticamente todos os con-
tratos de arrendamento. Despesas com arrendamento operacional são subs-
tituídas por despesas de depreciação relacionadas ao direito de uso e des-
pesas de juros relacionadas ao passivo de arrendamento. A empresa obser-
vou as mudanças trazidas e procedeu com adoção ao CPC 47 - Receitas de
Contrato com Cliente e CPC 48 Instrumentos Financeiros. No tocante ao
IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil não há opera-
ções relevantes na sua aplicação no Balanço Patrimonial de 31/12/2019.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa

              Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Caixa 1.257 1.377 8.769 6.444
Banco Conta Movimento 132.426 319.524 5.239.277 2.766.276
Aplicações Financeiras 186.668 1.216.621 6.738.868 5.019.016
Total 320.351 1.537.522 11.986.914 7.791.736
4. Contas a Receber               Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Clientes Nacionais 382.045 358.317 5.941.997 11.455.486
Clientes do Exterior - - 3.840.996 1.385.943
(-) Provisão para
  Devedores Duvidosos (291.541) (291.541) (573.569) (613.994)
Total 90.504 66.776 9.209.424 12.227.435
5. Estoques               Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Produção no
  Estabelecimento 1.450.877 92.547 15.089.948 11.745.760
Material de Revenda - Filial - - - 158.508
Estoque Industrial 13.810 - 310.331 -
Estoque De/Em terceiros 5.424 5.424 2.235.816 2.007.874
Mercadorias Importadas 212.960 114.081 567.256 352.035
Total 1.683.071 212.052 18.203.351 14.264.177
6. Tributos a Recuperar               Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Imposto de Renda 175.868 190.169 306.333 1.230.264
Contribuição Social 104.983 113.733 784.493 466.934
ICMS a Compensar 405.257 30.668 832.703 396.271
IPI a Compensar 111.922 222 942.961 320.789
IRRF Aplicações Financeiras 66.772 65.283 1.369.071 698.565
PIS a Recuperar 8.891 652 22.629 14.742
COFINS a Recuperar 40.597 3.008 104.058 68.036
CSLL Retida sobre Serviços 39.960 22.952 286.387 259.918
Outros Impostos a Recuperar 53.674 52.442 1.835.723 52.441
Impostos Federais a Restituir 31.671 - 31.671 1.782.050
Total 1.039.595 479.129 6.516.029 5.290.010
7. Investimentos em Controladas. Controlada         2019         2018
Prodata Mobility do Brasil 49.272.945 44.184.643
Total 49.272.945 44.184.643
Participação Controlada Prodata Mobility Brasil S/A

        2019         2018
Patrimônio Líquido da Controlada 49.272.945 44.184.643
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Valor do Investimento 49.272.945 44.184.643
Lucro líquido do Exercício 5.088.302 2.111.266
Resultado de Equivalência Patrimonial 5.088.302 2.111.266
8. Créditos com Pessoas Ligadas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Dividendos a Receber 5.000.000 5.000.000 - -
Total 5.000.000 5.000.000 - -
9. Imobilizado líquido                                              Controladora (R$)

                                              2019          2018
Imobi- Imobi-

VUER Depre- lizado lizado
Descrição   Anos        Custo        ciação      Líquido      Líquido
Máquinas
  Equipamentos 9 34.406 (16.209) 18.197 21.676
Móveis e
  Utensílios 5 a 15 14.770 (8.754) 6.016 6.845
Equipamentos
  Informática 3 a 6 229.693 (171.804) 57.889 91.682
Total  278.869 (196.767) 82.102 120.203

                                              Consolidado (R$)
                                              2019          2018

Imobi- Imobi-
VUER Depre- lizado lizado

Descrição   Anos        Custo       ciação      Líquido      Líquido
Imóveis 20 6.326.488 (2.196.574) 4.129.914 4.430.462
Instalações 8 a 10 3.890 (353) 3.537 780
Benfeitorias Imóveis
  de Terceiros 10 155.600 (90.866) 64.734 104.124
Máquinas
  Equipamentos 2 a 13 3.064.546 (2.223.506) 841.040 1.009.530
Móveis e Utensílios 10 1.460.651 (526.406) 934.245 635.063
Veículos 8 a 10 564.444 (220.885) 343.559 396.762
Equipamentos
  Informática 1 a 11 4.932.141 (3.527.678) 1.404.463 1.855.664
Equipamentos em
  Poder Terceiros 5 23.681.212 (20.917.272) 2.763.940 3.860.853
Imobilizado 40.188.972 (29.703.540) 10.485.432 12.293.238
Intangível 1 a 6 53.747.771 (7.865.651) 45.882.120 45.365.209
Total 93.936.743 (37.569.191) 56.367.552 57.658.447
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG 27
e na Resolução CFC n°1.263/09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação sobre
a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propriedade
para Investimento, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo
de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depre-
ciação. Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expectativa de
utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem
como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores
com ativos semelhantes e com base em avaliações realizadas por avaliado-
res independentes externos, concomitantemente apurou o valor justo des-
ses ativos para a determinação do custo atribuído e concluiu também o le-
vantamento patrimonial físico destes ativos. No caso dos Softwares a em-
presa optou mensurar o valor justo com base em avaliações realizadas por
avaliadores independentes externos, utilizando como técnica valor presente

de fluxos de caixa futuros esperado para estes ativos. A controlada Prodata
Mobility S.A possui o montante de R$ 45.882.120 de ativos classificados
como intangíveis com vida útil indefinida denominados “Software Prodata”.
Conforme a NBC TG 01 (R2) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a
Empresa deve testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável
de um ativo intangível com vida útil indefinida. A Empresa contratou a
“Macadar Avaliações” a qual emitiu o laudo na data de 30/07/2019 no valor de
R$ 51.842.000. Em 2019 a controlada Prodata Mobility S.A realizou uma re-
visão no controle dos bens patrimoniais, visando correção e regularização
dos custos originais dos bens em exercícios anteriores, com distorção nos
cálculos e registros da depreciação. O reflexo desta correção relativa a anos
anteriores, está registrado no Patrimônio Líquido, como Ajustes de Exercíci-
os Anteriores - correção de erros, no valor de R$ 783.170. A empresa tratou
estes ajustes como correção de erro conforme prevê a Resolução CFC nº
1.179/09 que aprova a NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estima-
tiva e Retificação de Erro, portanto as informações comparativas relativas
ao exercício encerrado em 31/12/2018 estão sendo reapresentadas.
10. Obrigações Tributárias

              Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
IRPJ a Pagar - - 384.724 -
CSLL a Pagar - - 30.323 -
ICMS a Recolher 11.761 8.091 505.812 603.325
IPI a Pagar 5.709 3.608 77.297 571.674
ISS a Pagar 10.966 10.600 277.869 204.929
PIS a Pagar 435 4.347 141.482 125.168
COFINS a Pagar 11.269 30.746 661.991 662.050
IRRF sobre Serviços
  de Terceiros - 1.105 - 1.105
INSS sobre Serviços
  de Terceiros - 462 - 462
Parcelamentos - - - 161.992
Outros Impostos a Recolher - - 114.909 117.994
PIS/COFINS/CSLL
  sobre Serviços 1.165 307 1.165 307
Total 41.305 59.266 2.195.572 2.449.006
11. Empréstimos               Controladora                Consolidado
  e Financiamentos          2019          2018          2019          2018
Finame - - 485.801 5.829.611
Leasing - - 11.013 24.371
Passivo Circulante - - 496.814 5.853.982
Finame - - - 485.800
Leasing - - - 11.014
Passivo Não Circulante - - - 496.814
Total - - 496.814 6.350.796
12. Obrigações Trabalhistas Obrigações Trabalhistas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Salários a Pagar 588 - 2.266 911
Empréstimos Consignados 4.377 3.346 69.938 46.115
INSS a Pagar 25.721 27.292 549.240 523.477
FGTS a Pagar 4.599 5.053 185.293 165.564
IRRF de Funcionários 11.248 11.394 274.320 255.153
Imposto Sindical - - 2.041 4.539
Contribuição Assistencial - 31 2.052 2.570
Total 46.534 47.117 1.085.151 998.328
13. Provisões Trabalhistas Obrigações Trabalhistas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Provisão para Férias
  e Encargos 68.407 63.189 2.808.082 2.250.600
Provisão para 13º e Encargos - - - 21.346
Total 68.407 63.189 2.808.082 2.271.947
14. Partes Relacionadas Créditos de Partes Relacionadas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Lucros Distribuídos - - 4.300.000 5.000.000
Prodata Mobility Brasil 29.839 - 29.839 -
Union Temporal - 2.517.292 - 2.517.292
Total 29.839 2.517.292 4.329.839 7.517.292
15. Provisão para Contingências: A Companhia possui processos em anda-
mento de natureza trabalhista, as respectivas provisões para contingências,
são constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos
para os processos cuja probabilidade de perda for considerada como prová-
vel. Em 2019 foi contabilizado na conta de provisões para contingencias tra-
balhistas e fiscais a pagar o montante de R$ 85.740 relativo a ações com
perda provável na Prodata Mobility Brasil S.A., já iniciados os processos de
liquidações. Dos processos em curso, cuja avaliação dos assessores jurídi-
cos aponta como probabilidade de perda possível na Prodata Mobility Brasil
S.A., a Companhia tem a seguinte estimativa:
Natureza            R$
Trabalhista 2.134.851
Tributária 100.000
Total 2.234.851
16. Patrimônio Líquido: Capital social: Após aprovação do Instrumento de
Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Prodata
Mobility pela APB Automação S.A. o capital social da APB foi aumentado em
R$ 3.693.500,00, em razão da contribuição de 1.516.000 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da Prodata, detidas por seus
Acionistas, com valor patrimonial contábil apurado no Laudo de Avalia-
ção. Assim o capital social da Automação passou de R$ 67.260,00 para
R$ 3.760.810,00. O aumento de capital então aprovado implicou na emissão
de 3.693.550 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal de emissão
da Automação, passando o capital social da Automação, depois do referido
aumento a ser dividido 3.760.810 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. 17. Reserva de Lucros: Formado pela soma dos saldos do resul-
tado do ano com os resultados apurados em períodos anteriores, conforme
demonstrado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido. Os
lucros registrados nesta conta contábil encontram-se livres de impostos.
18. Valor Recuperável de ativos - Impairment: Os ativos classificados
como intangíveis com vida útil indefinida, como o “Software Prodata”, na con-
trolada Prodata Mobility do Brasil S.A, não estão sujeitos à amortização e de
acordo com a NBC TG 01 (R2) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos,
devem ser testados no mínimo anualmente, sendo reduzidos ao seu valor
recuperável quando aplicável. O imobilizado e outros ativos não circulantes
são submetidos ao teste de recuperabilidade para se identificar eventuais
perdas por “Impairment” anualmente ou quando eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. A
perda por “Impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor contábil
do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido
de venda e o valor em uso de um ativo.
19.Tributos sobre o Lucro               Controladora                Consolidado
Descrição          2019          2018          2019          2018
Passivo Circulante
Provisão IRPJ - - 384.724 -
Provisão CSLL - - 30.323 -
Total Passivo Circulante - - 415.047 -
Passivo Não Circulante
Impostos Diferidos
  - Custo Atribuído 3.586 2.964 10.549.421 14.436.035
Impostos Diferidos
  - Revisão Vida útil 1.291 1.067 3.797.792 127.713
Total Passivo Não Circulante 4.877 4.031 14.347.213 14.563.748
Provisão Resultado
IRPJ/CSSL Corrente (219.011) - (2.878.453) (667.249)
IRPJ/CSSL Diferidos (845) (797) 216.536 700.607
20. Evento Subsequente: As demonstrações foram autorizadas para
emissão pelo Conselho de Administração da Companhia, em 19/03/2020.
Em 31/12/2019 a Organização Mundial de Saúde, emitiu um alerta para
uma nova doença causada pelo novo vírus Coronavírus, altamente
transmissível e de propagação global, e em 11 de março de 2020, foi de-
clarada pandemia do novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saú-
de. Esse evento acabou afetando a economia mundial, e embora acredita-
mos não ser ainda possível mensurar os efeitos econômicos decorrentes
da propagação do Coronavírus, certamente poderá gerar impactos que de-
vem ser refletidos, em alguma extensão, nos demonstrativos contábeis e
financeiros da Companhia.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)
Ajuste de

Capital Reserva Avaliação Reserva Lucros  Patrimônio Resultado
     Social     Legal Patrimonial    de Lucros Acumulados      Líquido Abrangente

Saldo em 31 de Dezembro de 2017 3.760.810  174.911  28.888.500   15.407.658                 - 48.231.879   3.385.289
(-) Realização do Custo Atribuído Liquido em Controladas - - (862.438) - 862.438 - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - (734) - 734 - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuido - - 253 - (253) - -
Lucro do Exercício - - - - 1.455.995 1.455.995 672.824
Ajuste variação cambial - Controlada Exterior - - 170.823 - - 170.823 170.823
Constituição Reserva Legal - 33.641 - - (33.641) - -
Constituição da Reserva de Lucros - - - 2.285.273 (2.285.273) - -
Resultado Abrangente Total - 33.641 (692.096) 2.285.273 - 1.626.818 843.647
Distribuição de Lucro - - - (396.304) - (396.304) -
Transações de Capital com os Sócios - - - (396.304) - (396.304) -
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 (Reapresentado) 3.760.810  208.552  28.196.404   17.296.627                 - 49.462.393   4.228.936
(-) Realização do Custo Atribuído Liquido em Controladas - - (862.437) - 862.437 - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - (608) - 608 - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuido - - 207 - (207) - -
Lucro do Exercício - - - - 8.220.057 8.220.057 8.220.057
Reflexo Ajuste de Exercicio Anteriores Controlada - - - - (783.171) - -
Ajuste variação cambial - Controlada Exterior - - (170.823) - - (170.823) (170.823)
Constituição Reserva Legal - 411.003 - - (411.003) - -
Constituição da Reserva de Lucros - - - 7.888.721 (7.888.721) - -
Resultado Abrangente Total - 411.003 (1.033.661) 7.888.721 - 7.266.063 7.266.063
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - -
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 3.760.810  619.555  27.162.743   25.185.348                 - 56.728.456  11.494.999

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de dezembro - (Em Reais)

Controladora Consolidado
                (BR GAAP)            (BR GAAP/IFRS)
        2019         2018          2019          2018

Das atividades reapre- reapre-
  operacionais sentado sentado
Lucro líquido antes
  dos impostos  8.220.057  1.455.995   8.220.057   1.455.995
Ajustes para conciliar o resultado
  pelas atividades operacionais:
Depreciações
  e amortizações 41.196 27.334 6.741.038 5.870.716
Venda do Imobilizado - - 276.828 -
Reflexo Ajuste de Exercicio
  Anteriores Controlada (783.171) - - -
Resultado Equivalência
  Patrimonial (5.088.302) (2.111.266) - -
Ajuste variação cambial
  - Controlada Exterior (170.823) - (170.823) 170.823
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber (23.728) 70.422 3.018.011 (4.102.824)
Estoques (1.471.019) (97.566) (3.939.174) (80.539)
Tributos a recuperar (560.466) 45.503 (1.226.019) (535.609)
Créditos diversos (1.258) 48.963 173.946 283.784
Adiantamentos diversos 2.431 - (720.201) (2.293.240)
Outros débitos
  - Empresas coligadas - 400.571 - -
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores 260.045 (32.880) (684.731) 69.820
Obrigações trabalhistas
  e tributárias (13.326) 13.349 369.524 1.560.097
Provisões para
  Contingências - (24.539) 12.603 48.598
Outros passivos (2.239) - 1.883.955 (38.176)
Impostos Diferidos 846 797 (216.535) (700.714)
Adiantamento de Clientes    297.473               -   5.704.632   9.003.621
Caixa líquido das atividades
  operacionais     707.716    (203.317)  19.443.111 10.712.352
Fluxo de caixa das
  atividades de investimento
Acréscimo de
  investimentos 565.661 798.109 538.285 451.302
Acréscimo de Intangivel - - (2.935.920) (1.082.906)
Acréscimo/Baixa
  de Imobilizado (3.095) 10.900 (3.574.222) (1.422.378)
Provisão para
  Perda de Investimento               -               -     (234.641)  (1.368.467)
Caixa líquido das atividades
  de investimento     562.566     809.009  (6.206.498)  (3.422.449)
Fluxo de caixa das
  atividades de financiamento
Decréscimo
  de empréstimos               -               -  (5.853.982)  (5.892.541)
Caixa líquido das atividades
  de financiamentos               -               -  (5.853.982)  (5.892.541)
Das atividades de
  financiamento com acionistas
Distribuição de Dividendos - (396.304) - (396.304)
Contas a pagar para
  partes relacionadas (2.487.453)     373.497  (3.187.453)      (22.804)
Caixa líquido das
  atividades de financiamento
   com acionistas (2.487.453)      (22.807)  (3.187.453)    (419.108)
Aumento líquido de caixa
  e equivalente de caixa (1.217.171)     582.885   4.195.178     978.254
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.537.522 954.637 7.791.736 6.813.482
No fim do exercício     320.351  1.537.522  11.986.914   7.791.736
Aumento líquido de caixa
  e equivalente de caixa (1.217.171) 582.885 4.195.178 978.254

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31/12/2019 e 2018 - (Valores Expressos em Reais)

1. Contexto Operacional: A APB Automação S/A - Controladora foi fundada
no ano de 1996. Em 28/07/2010, através de registro na Junta Comercial do
Estado de São Paulo, transformou-se em Sociedade Anônima operando no
segmento de industrialização por conta própria ou de terceiros, no comércio,
na importação e exportação, vendas e locação de equipamentos direciona-
dos ao sistema de bilhetagem eletrônica, desenvolvimento de programas
operacionais (software), licenciamento ou cessão de direito de uso de
software, na prestação de serviços de assistência técnica e na instalação
de equipamentos. A subsidiária integral Prodata Mobility Brasil S/A foi fun-
dada no ano de 2003, operando no segmento de industrialização por conta
própria ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação, vendas e
locação de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica,
desenvolvimento de programas operacionais (software), licenciamento ou
cessão de direito de uso de software, na prestação de serviços de assistên-
cia técnica e na instalação de equipamentos. A Companhia, desde sua fun-
dação, possui alta concentração das vendas direcionada para Empresas
privadas, operadoras do mercado de transporte público de passageiros. Em
10/02/2014 através da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas para Transfor-
mação de Tipo Societário para Sociedade Anônima a Prodata Mobility Brasil
Ltda. passou a ser denominada de Prodata Mobility Brasil S/A. 2. Apresenta-
ção das Demonstrações Contábeis: As demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas são apresentadas em Reais que é a moeda principal das
operações e do ambiente em que a Empresa atua. As demonstrações finan-
ceiras incluem: • As demonstrações financeiras individuais da controladora
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(“BRGAAP”), com atendimento da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pro-
nunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e
aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade; e: • As demonstra-
ções financeiras consolidadas preparadas de acordo com as Normas Inter-
nacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting
Standards - IFRS) emitidas pelo IASB - International Accounting Standard
Board e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(“BRGAAP”), com atendimento da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pro-
nunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e
aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. 2.1. Base de Con-
solidação: As demonstrações financeiras consolidadas são compostas pe-
las demonstrações financeiras da APB Automação S.A., e sua subsidiária,
Prodata Mobility Brasil S.A. Os critérios adotados na consolidação são
aqueles previstos na Lei nº 6.404/76 com as alterações promovidas pela Lei
nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, dos quais destacamos os seguintes: a)
Inclusão nestas demonstrações financeiras consolidadas, das sociedades
controladas nas quais a controladora, diretamente ou através de outras con-
troladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo perma-
nente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria
dos administradores; b) Eliminação dos saldos das contas ativas e passivas
decorrentes das transações entre as sociedades incluídas na consolidação;
c) Eliminação dos investimentos nas sociedades controladas na proporção
de seus respectivos patrimônios; e, d) Eliminação das receitas e das despe-
sas decorrentes de negócios com as sociedades incluídas na consolidação.
2.2. Principais Práticas Contábeis Adotadas: São as seguintes as práticas
adotadas para elaboração destas demonstrações contábeis: 2.2.1. Estima-
tivas contábeis: A elaboração de demonstrações contábeis requer que a
Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas
contábeis, revisando-as anualmente. Os ativos e passivos significativos
sujeitos a estas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo
imobilizado, obsolescência nos estoques então considerados e a provisão
para créditos de liquidação duvidosa. 2.2.2. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Incluem o saldo líquido da conta caixa e os saldos positivos em bancos
conta movimento. 2.2.3. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras
incluídas no ativo circulante são classificadas na categoria “ativos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado”. 2.2.4. Estoques: Foram avaliados
pelo custo médio de aquisição excluídos os impostos. 2.2.5. Tributos a Re-
cuperar: Os valores retidos e não compensados de exercícios anteriores
encontram-se registrados sem atualização monetária. 2.2.6. Créditos Diver-
sos: Os valores registrados nesta conta compreendem a adiantamentos di-
versos e prêmios de seguros a apropriar. 2.2.7. Investimentos em Controla-
das: Este valor trata-se de participação como investidora no PL de Prodata
Mobility Brasil S.A., resultante de equivalência patrimonial. 2.2.8. Imobiliza-
do Líquido: É registrado pelo custo de aquisição, deduzido das respectivas
depreciações acumuladas. As depreciações são computadas pelo método
linear, de acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa nº 9, estando
sujeitos à análise sobre sua recuperabilidade. 2.2.9. Outras Contas a Pagar:
Refere-se a empréstimo contraído junto à empresa no exterior e seu saldo é
atualizado pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço e os
juros respectivos transcorridos estão provisionados de acordo com as cláu-
sulas contratuais. 2.2.10. Créditos de Partes Relacionadas: Este valor tra-
ta-se de lucros distribuídos em períodos anteriores e disponibilizados na
conta corrente de seus sócios para pagamento futuro. 2.2.11. Outros Ativos
e Passivos: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for pro-
vável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da
Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um
passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Sociedade possui
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado,
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das varia-
ções monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos
são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é
provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstra-
dos como não circulantes. 2.2.12. Provisão para Imposto de Renda e Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido: Apurados pelo lucro real à razão de
15% sobre o Lucro Tributável e adicional de 10% para imposto de renda, e de
9% para contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social dife-
ridos foram apurados de acordo com as disposições da Resolução CFC 994/
04 que aprovou a NBC T 19.2 - Tributos sobre Lucros. As despesas com
imposto de renda e contribuição social compreendem os impostos de renda
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhe-
cidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de ne-
gócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em ou-
tros resultados abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a
receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas
de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apre-
sentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a
pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhe-
cido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados
para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que

Controladora Consolidado
                 (BR GAAP)              (BR GAAP/IFRS)

Notas          2019          2018            2019           2018
reapre- reapre-

( = ) Receita Bruta sentado sentado
  de Vendas 6.744.843 3.383.949 150.102.503 115.374.028
( - ) Impostos Incidentes e
  Devolução de Vendas  (1.875.562)    (483.251) (25.106.869) (18.069.361)
( = ) Receita Líquida
  de Vendas 4.869.281 2.900.698 124.995.634 97.304.667
Custo dos Produtos e
  Serviços Vendidos  (3.553.396)  (1.677.373) (93.275.832) (73.164.672)
Lucro Bruto 1.315.885 1.223.325 31.719.802 24.139.995
Receitas (Despesas)
  Operacionais:
Administrativas (741.196) (856.585) (14.395.389) (15.449.015)
Despesas Comerciais - - (2.601.211) (1.161.186)
Despesas Tributárias      (65.004)      (58.249)     (344.902)     (447.233)
Soma das Despesas
  Operacionais (806.200) (914.834) (17.341.502) (17.057.434)
Ebitda 509.685 308.491 14.378.300 7.082.561
Despesas com Depreciação
  e Amortização (27.202) (27.335) (3.016.612) (2.217.694)
Outras Receitas/Despesas
  Operacionais 2.641.154 (587.869) 2.502.107 813.571
Receitas Financeiras 346.810 525.288 2.141.152 1.308.769
Despesas Financeiras (118.836) (873.049) (5.122.973) (5.564.570)
Equivalência
  Patrimonial PMB 7   5.088.302   2.111.266                 -                 -
Lucro Antes do
  IRPJ e da CSLL 8.439.913 1.456.792 10.881.974 1.422.637
( - ) Provisão Impostos
  Correntes 17 (219.011) - (2.878.453) (667.249)
( - ) Provisão Impostos
  Diferidos 17          (845)          (797)      216.536       700.607
Lucro (Prejuízo) Líquido
  do Exercício 8.220.057 1.455.995 8.220.057 1.455.995
Lucro por ação 2,19 0,39 2,19 0,39

São Paulo, 19 de Março de 2020.
Leonardo Ceragioli - Administrador
João Ronco Junior - Administrador

Ulisses da Silva Pedretti - CRC-SP 1-SP289611/O-6

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A
para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se às 15:00 horas
do dia 10 de julho de 2020, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos,
nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do
dia”: a) Eleição de novos membros da Diretoria. b) Alteração parcial do Estatuto
Social. c) Consolidação do Estatuto Social. São Paulo, 24 de junho de 2020.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                        (26, 27 e 30)

Vagner Almeida (*)

Quando falamos em consul-
toria para Negócios (Business) 
e Marca (Branding), não que-
remos convencer empresas 
a serem “boazinhas”, em sua 
abordagem de negócio, marke-
ting e Branding. Queremos que 
você seja o valor onde seu pú-
blico investe. A conexão com o 
culturalplace (nichos culturais 
de mercado) de sua empresa 
é o que dá sustentabilidade e 
crescimento nos negócios. O 
cliente pertence a vários nichos 
culturais e vai investir ou não 
no seu negócio, dependendo 
se seu comportamento está ou 
não alinhado com suas crenças. 

Se não, você vai sofrer um 
“canceled” de mercado e au-
tomaticamente seu valor, ações 
(se tem) caem e você terá de 
se dividir entre ações de des-
culpas, reconquistar e tentar 
vender no meio de objeções 
criadas por seus atos. Lembre-
se do detalhe “vários nichos 
culturais”, pois é assim que uma 
ação errada sua viraliza negati-
vamente. Em mais um de tantos 
casos recentes envolvendo as 
Lojas Renner, a empresa se viu 
obrigada a investir pesado em 
mais um pedido de desculpas. 

Porém, basta o consumidor 
pesquisar por “Renner discri-
minação racismo”, para ver um 
histórico que uma campanha 
não consegue apagar, afetando 
vendas e obrigando a retratação 
pública para não perder lucrati-
vidade. O pedido de desculpas 
nunca soará honesto, pois cla-
ramente é motivado pela perda 

de lucro recorrente da perda 
de reputação. É mais um prego 
na relação entre estes nichos 
culturais e a empresa. Para não 
cair neste erro, atente para 3 
pontos essenciais:
 1) Negócios:  para ter 

pertencimento ao cul-
turalplace dentro e fora 
da empresa, tenha antes 
políticas adequadas a 
estes nichos. O que não 
pode é não se posicionar, 
pois a omissão também 
não é perdoada;

 2) Comunicação: se você 
não tem pertencimento 
para comunicar com 
propriedade sobre um 
assunto, deixe claro que 
você quer dar suporte e 
entender como ajudar 
para evitar ser visto como 
alguém que quer “se 
apropriar de uma causa”;

 3) Branding: elementos 
visuais são mais fortes 
ao cérebro que discursos. 
Os elementos visuais de 
sua identidade estão 
alinhados com seu cultu-
ralplace?  A  combinação 
de elementos e símbolos 
incorreta pode levar a 
correlações e interpre-
tações erradas. Isso vale 
para escolha de materiais 
e ciclo de produção de 
produtos e embalagens.

Seja a virtude que seu cultural-
place busca para investir. Esse é 
o maior diferencial no momento. 

(*) É criador e embaixador da 
metodologia Vertuous de inovação 
de negócios, marcas e de produtos 

(www.vagneralmeida.com.br). 

A conexão com o culturalplace de sua empresa dá 
sustentabilidade e crescimento nos negócios.

migalhas.com/reprodução

Os 3 pontos essenciais 
para as empresas não 
caírem no descrédito
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