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gia, etanol e açúcar, anunciam a criação da T4Agro, um novo modelo de 
incubação de negócios que conta com o apoio direto de suas companhias 
investidas, parceiros e investidores. Com seu rico ecossistema, a T4Agro 
quer oferecer um terreno fértil para que Startups de soluções digitais 
inovadoras, bem como aquelas com projetos de Biotecnologia, possam 
testar e validar suas teses e, consequentemente, ir ao mercado. Está 
prevista a incubação de até 12 startups já no primeiro ano de atividade, 
que serão escolhidas em três processos seletivos, que receberão suporte 
de profissionais de alto nível, mentoria e acesso às suas instalações para 
validar suas teses direto na fonte. Saiba mais em (http://t4agro.com/).

E - Indústria Têxtil
A BASF acaba de lançar na Virtual X, a primeira feira totalmente virtual 
da companhia, um novo site de comércio eletrônico voltado às soluções 
químicas para indústria têxtil em sua plataforma shop@BASF (https://
www.shop.basf.com/). O site oferece às indústrias o acesso às soluções 
para as mais diversas aplicações para não tecidos, estamparia, acaba-
mento e auxiliares têxteis, conferindo agilidade e facilidade, inclusive 
para clientes de médio e pequeno porte. O portfólio reúne dispersões, 
resinas e aditivos capazes de entregar múltiplos atributos como isenção 
de APEO, durabilidade e alto desempenho, atendendo aos mais altos 
padrões de qualidade e tecnologia, sem deixar de lado a sustentabilida-
de. Abrange desde dispersões e resinas poliméricas até aditivos, como 
espessantes, umectantes, antiespumantes e dispersantes.

F - Transformação do Plástico
O Tampinha Legal, maior programa socioambiental de caráter educativo 
de iniciativa da indústria de transformação do plástico da América La-
tina, acaba de atingir R$ 1 milhão em recursos destinados às entidades 
assistenciais participantes. O novo recorde é o resultado de mais de 530 
toneladas de tampas plásticas recolhidas nos mais de 2.800 pontos de 
coleta distribuídos pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Goiás e Distrito Federal. 
Os números são o resultado das ações modificadoras de comportamento 
de massa que propomos. Há quatro anos em atividade, o programa está 
presente em diferentes ambientes sociais, como casas, comércio, órgãos 
públicos e empresas e beneficia mais de 280 entidades assistenciais. 
Saiba mais em: (www.tampinhalegal.com.br).    

G - Inovação com Bicicleta
A bicicleta é uma ferramenta acessível e também o meio de transporte 
mais eficiente em distâncias de até 7km, indicada pela OMS como modal 
a ser priorizado durante a pandemia. Para fomentar essa narrativa, o 

A - Contra o Câncer
Acontece neste sábado (21), o McDia Feliz, quando a renda gerada 
com a venda de sanduíches Big Mac nos restaurantes McDonald’s de 
todo Brasil é destinada para iniciativas voltadas à luta contra o câncer 
infantojuvenil, lideradas pelo Instituto Ronald McDonald, e para diversos 
projetos com foco na educação de crianças e adolescentes apoiados pelo 
Instituto Ayrton Senna. Para contribuir com essas duas importantes 
causas, basta pedir um Big Mac por qualquer canal de venda do Mc-
Donald’s, durante todo o sábado. A rede orienta a utilizar os modelos 
com menor contato, como o Drive-Thru e Delivery, incluindo compras 
pelo app próprio da marca ou dos parceiros iFood, Rappi e Uber Eats, 
em São Paulo e Rio. O evento é consolidado como uma das maiores 
campanhas para angariação de fundos em prol de causas relacionadas 
a crianças e jovens no Brasil. 

B - Sinalização Digital
A Samsung Electronics está convidando clientes, parceiros e fãs de sua 
linha de produtos profissionais para explorar todas as soluções e inovações 
em sinalização digital criadas pela marca e que ajudam tantas empresas a 
alcançar seu pleno potencial, aumentando sua produtividade. A plataforma 
digital Visual Experience Showcase apresenta as mais recentes criações 
do negócio de monitores profissionais, destacando a solução ideal para 
os mais variados tipos de empresas e  setores. A experiência permite 
que os visitantes visualizem e aprendam mais sobre várias soluções em 
diferentes zonas virtuais. Para participar da experiência, visite: (https://
displaysolutions.samsung.com/showcase/virtual-experience/samsung-vx).

C - Finanças para Empreendedoras
Com intuito de capacitar empreendedoras, o Facebook, por meio de 
seu programa ‘Ela Faz História’, e em parceria com a Aliança Empre-
endedora, oferece capacitação em Educação Financeira dedicada a 
fomentar a participação das mulheres na economia digital. A expectativa 
é atender 50 mil mulheres em todo o território nacional. Mudar a vida 
de uma empreendedora hoje é melhorar a realidade do país a longo 
prazo. Os módulos do programa incluem temas como metas financeiras, 
precificação, plano de negócios, planejamento financeiro, estratégias de 
negócios, tecnologia aplicada a finanças. A inscrição e mais informações 
pode ser feita na plataforma Tamo Junto no link: (www.tamojunto.org.
br/elafazhistoria).

D - Acelerarando Agrotechs
O CVCIB – Alternative Assets Venture Capital e Private Equity, e sua 
controlada UISA, empresa do setor sucroenergético que produz bioener-

Bike-a-thon surge como uma maratona de inovação social para apoiar 
ideias, negócios, projetos e outros formatos que, através da bike, co-
laborem para o fortalecimento de territórios de baixa renda do Brasil 
durante  e após a pandemia. Buscamos ideias que pretendam melhorar 
as condições de vida, fortalecer economias locais, promover a mobilidade 
segura e a reativação dos espaços públicos nos territórios em que estão 
inseridas. As cinco ideias vencedoras receberão um prêmio no valor de 
R$ 5 mil/cada para serem desenvolvidas. Mais informações e inscrições: 
(https://www.aromeiazero.org.br/bike-a-thon). 

H - Transações Internacionais
Os clientes da Western Union no Brasil estão convidados a aproveitar 
uma oferta especial desta Black Friday. Até o próximo dia 27, a empresa 
isentará de todas as taxas para transferências de dinheiro, realizadas de 
maneira digital do Brasil à rede global da Western Union, para contas 
bancárias em até 50 países. Para serem elegíveis, os clientes devem origi-
nar suas transferências de dinheiro em um canal digital e pagar por meio 
de uma conta bancária. De acordo com o Banco Central, entre janeiro e 
setembro de 2020, mais de US$ 1 bilhão de dólares foi enviado do Brasil 
para outros países. Os principais destinos são Estados Unidos, Portugal, 
Bolívia e países europeus, incluindo Reino Unido, Espanha, Alemanha, 
Itália e França. Para mais informações, visite (www.westernunion.com). 

I - Desenvolvimento de Jogos
Dentro da programação do evento internacional “UNIDAS: Mulheres em 
Diálogos”, que objetiva o desenvolvimento de pensamentos e ações que 
fortaleçam a continuada luta pela igualdade de gêneros, serão oferecidos 
Workshops de Desenvolvimento de Jogos, com vagas abertas a mulheres 
interessadas em adentrar este universo tecnológico. Quatro cursos vão 
ser realizados nos próximos dias 23 e 24.  No primeiro dia, às 15h, de 
“Game Design: Princípios Básicos para Criação de um Jogo – da teoria 
à prática”, ministrado por Rafaella Moraes; depois, às 17h, “Programa-
ção para Games: Primeiros Passos na Unreal”, com Alice Abreu. Já no 
segundo dia, as turmas são de “Criação e Design de Personagens para 
Games”, com Tata Ribeiro, às 15h; e “De onde vêm as Ideias? Um passeio 
teórico-prático para começar a criar suas próprias histórias”, com Ana 
Antar, às 17h. Inscrições pelo link (https://bit.ly/workshops-unidas).

J - Aceleração de Startups
VTEX, a primeira e única plataforma de e-commerce-marketplace-OMS 
totalmente integrada do mundo, anuncia seus novos programas de 
aceleração para startups e profissionais, Accelerator e Incubator, vol-
tados para o desenvolvimento dos mercados globais de e-commerce, 
com ênfase na colaboração. O Incubator Program tem duração de seis 
meses e está aberto para startups que já atuam há um semestre e que 
possuam um plano de negócios ou um Produto Viável Mínimo de sua 
solução inovadora. Já o Accelerator Program, com duração de 4 meses, 
é voltado a startups com seis a doze meses de fundação e que já tenham 
materializado suas ideias em um MVP ou em uma primeira versão da 
solução. Três startups serão selecionadas para participar de cada um dos 
programas, cujas atividades começarão em 21 de dezembro. Inscrições: 
(https://vtex.com/us-en/accelerator/).

Filho, agora é sua vez

De acordo com o 
jargão policial, 
aviãozinho é o garoto 
que recebe a droga do 
chefe, leva-a ao cliente

Em seguida, recebe o 
pagamento pela venda 
do produto, e depois, 

retorna ao ponto de origem 
para prestar conta do tra-
balho feito. Com que idade 
esses garotos começam a 
trabalhar? Com 10 anos mais 
ou menos. 

A partir dessa idade eles 
aprendem disciplina, ordem, 
eficiência, determinação e 
resiliência. São treinados a 
seguir regras e vencer obs-
táculos, barreiras, desafios. 
Os que demonstram maior 
capacidade de liderança são 
treinados em técnicas de 
guerrilha, como expandir 
seu território e conquistar 
mercado. 

Esse processo de forma-
ção de jovens da periferia, 
infelizmente vítimas do trá-
fico de drogas, me trouxe à 
memória uma experiência 
muito semelhante que vivi. 
Com 12 anos de idade, eu 
acompanhava meu pai em 
viagens de caminhão pelo 
interior do estado do Paraná. 

Em determinados pontos, 
ele parava o caminhão em 
frente a uma mercearia e 
dizia: “Filho, agora é sua 
vez. Entre na loja, fale com 
o dono, verifique qual merca-
doria ele precisa, venha pe-
gar o produto no caminhão, 
entregue-o ao cliente, cobre 
a fatura e traga o dinheiro 
para mim”.

Hoje agradeço a meu pai 
por sua iniciativa, disposição 
e boa vontade. Sem saber, 
ele estava treinando seu 
“aviãozinho” a não ter medo 

das pessoas, a enfrentar o 
desconhecido, a desenvol-
ver confiança e autoestima. 
Aquelas experiências que 
na época apenas pareciam 
uma grande aventura, me 
ajudaram a me relacionar 
com as pessoas, vender, de-
sejar vender, vender cada vez 
mais. E no final comemorar os 
resultados alcançados. 

Acho que todos nós co-
nhecemos garotos da classe 
média que não querem fazer 
nada, ficam em casa jogando 
vídeo game o dia todo etc. 
Vivem a lei do menor esforço. 
Bem intencionados, alguns 
pais tentam proteger exces-
sivamente os filhos. Porém, 
sem perceber, estão tirando 
deles uma oportunidade de 
crescimento que poderia 
torná-los mais fortes e resi-
lientes diante da realidade 
da vida. 

O grande desafio dos pais é 
auxiliar seus filhos a desen-
volver as habilidades que o 
farão um profissional bem-
sucedido no futuro. Para isso, 
quanto mais cedo dermos 
responsabilidades ao jovem, 
melhor preparado ele estará. 

Ao darmos, consciente-
mente, oportunidade de 
escolha, decisão e autono-
mia aos filhos, eles terão a 
chance de cumprir pequenas 
tarefas, por vezes errarão, 
terão a chance de consertar 
o próprio erro, e, finalmente, 
acertar. 

Assim, com disciplina e de-
terminação, vamos treiná-los 
não para que se tornem um 
“aviãozinho”, mas sim para 
que sejam um verdadeiro 
“avião” em seus futuros pro-
fissionais.

(*) - É empreendedor social, 
professor, escritor e fundador do 

projeto social Brasil do Bem.

Carlos Wizard Martins (*)

Após a alta de setembro (7,26%), o leite regis-
trou deflação de quase 1% em outubro. O dado 
vem do Índice de Preços dos Supermercados 
(IPS), calculado pela APAS/FIPE e aponta, em 
termos gerais, uma inflação de 2,3% no mês. 
Outros itens que acompanharam o leite na queda 
mensal foi a cebola (-7,38%) e abóbora (-4%).

Entre os principais motivos para o cenário 
atual está o dólar alto, que impacta diretamente 
produtos como óleo e carne por meio do valor da 
ração dos animais – uma vez que representam 
entre 70 e 80% do custo de produção dos animais.

“O valor do milho, um dos principais insumos 
da ração dos animais, atingiu sua maior cotação 
de 2020 nos últimos dois meses. Isso faz com 
que os pecuaristas ajustem os preços para 
conter a perda de margem, impactando, por 
fim, o consumidor”, destaca o presidente da 
Associação Paulista de Supermercados (APAS), 
Ronaldo dos Santos.

Em outubro, a carne de aves subiu 9,16% 
(segundo maior valor mensal para a proteína, 
perdendo apenas para 2018 durante a greve dos 
caminhoneiros, quando chegou a 21%). Já nos 
suínos, o índice foi de 8,44%. Ambas as catego-
rias devem refletir nos cortes sazonais, como 
tender e peru, para o final de ano. O impacto 
pode ser conferido também na proteína bovina, 
com acréscimo de 5,38%. Entre os cortes que 

Pedidos de falência 
avançaram 18,4% 
em outubro

Os pedidos de falência avança-
ram 18,4% em outubro, na com-
paração com setembro, segundo 
dados com abrangência nacional 
da Boa Vista. Mantida a base de 
comparação, os pedidos de recu-
peração judicial e as recuperações 
judiciais deferidas aumentaram 
52,3% e 45,3%, respectivamente. 
No mesmo sentido, as falências 
decretadas também cresceram 
45,3% na variação mensal. Na 
análise acumulada em 12 meses, 
os pedidos de recuperação judicial 
apresentaram alta de 17,2%, assim 
como as recuperações judiciais 
deferidas (14,9%). Já os pedidos 
de falência subiram 8,3%, enquanto 
as falências decretadas recuaram 
2,9%, mantida a base de compara-
ção. Após três meses de queda, os 
pedidos de falência voltaram a cres-
cer em outubro, contribuindo para 
o fim do ritmo de desaceleração que 
o indicador vinha apresentando na 
análise acumulada em 12 meses. O 
aumento observado nas falências 
decretadas após dois meses de 
queda também indica uma piora 
nos indicadores de solvência das 
empresas neste último mês. Fonte: 
boavistaservicos.com.

Confirmada a previsão 
da CNC, haverá um 
aumento de 6% em 

relação a 2019 (R$ 3,67 
bilhões) – descontada a 
inflação, o crescimento real 
das vendas, em comparação 
com igual período do ano 
passado, deverá ser de 1,8%.

O avanço do comércio ele-
trônico desde o início da pan-
demia do novo Coronavírus é 
apontado pela Confederação 
como determinante para que 
a Black Friday seja a primeira 
data do varejo a registrar 
crescimento real neste ano. 
“Em 2020, mais do que em 
qualquer outra edição, a 
Black Friday deverá expor 
a diferença de desempenho 
entre as lojas físicas e as lojas 
online”, afirma o presidente 
da CNC, José Roberto Ta-
dros, ressaltando a facilidade 
de comparação de preços 
online em uma data come-
morativa caracterizada pelo 
forte apelo às promoções.

A Black Friday deverá expor a diferença de desempenho entre as 
lojas físicas e as lojas online.
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E-commerce deve fazer com que Black 
Friday tenha faturamento recorde

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), a Black Friday de 2020 deverá movimentar 
R$ 3,74 bilhões e alcançar o maior faturamento desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo 
nacional, em 2010

lhão. Em seguida, deverão 
sobressair os volumes de 
receita gerados pelos seg-
mentos de hipermercados 
e supermercados (R$ 916,9 
milhões) e de móveis e 
eletrodomésticos (R$ 853,4 
milhões).

Assim como no ano passa-
do, a CNC traz uma projeção 
dos itens que apresentam 
maior potencial de descon-
tos efetivos durante a Black 
Friday. De acordo com o 
estudo da Confederação, os 
produtos com mais chances 
de desconto efetivo são, 
em ordem decrescente: 
consoles de videogame; 
notebooks; games para PC; 
calças masculinas; e aspi-
radores de pó. “Por outro 
lado, as chances de des-
conto efetivo em bicicletas 
e colchões, por exemplo, 
são mais reduzidas”, aponta 
Fabio Bentes, economista 
da CNC responsável pelo 
estudo (Gecom/CNC).

A CNC projeta avanço real 
de 61,4% nas vendas exclusi-
vamente online, em relação 
à Black Friday de 2019. 
Já as lojas físicas deverão 
apresentar avanço de apenas 
1,1%, em comparação com o 
ano passado. Segundo dados 
da Receita Federal, de março 
a setembro o faturamento 
real do e-commerce cresceu 

45%, em comparação com 
igual período de 2019, e a 
quantidade de pedidos mais 
que dobrou (+110%).

O segmento de eletroele-
trônicos e utilidades domés-
ticas deverá ser o principal 
destaque entre os ramos 
que já aderiram à data, com 
previsão de movimentação 
financeira de R$ 1,022 bi-

Preços do milho e da soja impactaram 
a carne e o óleo em outubro

O atual índice de preços acumulado do ano 
é de 10,78% - o maior índice registrado no 

período foi em 2015 com 11,33%.
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registraram inflações estão a picanha (11,16%), 
patinho (8,67%) e contrafilé (7,16%). 

O atual índice de preços acumulado do ano é 
de 10,78% - o maior índice registrado no período 
foi em 2015 com 11,33% - e a projeção da APAS 
é que não deve haver deflação nos próximos dois 
meses de 2020. Os produtos in natura tiveram 
um aumento de 5,73% em outubro. As frutas 
registraram 6,02%, os legumes, 9,86% e os tu-
bérculos, 7,79%. Entre os produtos, os maiores 
aumentos vieram da berinjela (33,34%), vagem 
(29,2%), batata (22,57%), mamão (18,91%) e 
tomate (16,40%). Os motivos envolvem fatores 
climáticos (AI/APAS). 

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

FATO RELEVANTE
O Banco Bmg S.A. (B3: BMGB4) (“Bmg”), em atendimento a Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 358/02, informa aos 
seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, junto ao Banco Inter S.A. (“Inter”) e aos Srs. Rodrigo 
Luiz Machado Teixeira, Roberto dos Santos Masotti, Henrique Fernando Lucas e Adriano Alimena Del Grande (em con-
junto, “Sócios Pessoas Físicas”), com a interveniência e anuência da Bmg Granito Soluções em Pagamento S.A. (“Bmg 
Granito”), um memorando de entendimentos vinculante, a fi m de acordar as premissas para a a aquisição, pelo Bmg, de 
6,81% do capital social da Bmg Granito detido pelos Sócios Pessoas Físicas, pelo preço de aquisição total de, aproxima-
damente,  R$7,5 milhões, conjuntamente com a subscrição, pelo Inter, de ações ordinárias de emissão da Bmg Granito, 
pelo preço de emissão total de, aproximadamente, R$90 milhões (em conjunto, “Operação”). Como resultado da Ope-
ração, Bmg e Inter passarão a ser proprietários, cada um, de 45% das ações da Bmg Granito e os Sócios Pessoas Físicas, 
em conjunto, serão proprietários dos 10% remanescentes das ações. A Bmg Granito é uma adquirente com diferenciais 
tecnológicos voltados para meios eletrônicos de pagamento. A Operação visa ampliar a oferta de produtos com a cria-
ção de produtos de captura não presente e tem potencial para alavancar as vendas no banco digital do Bmg. Dessa for-
ma, o Bmg entende que a operação está alinhada com a visão de crescimento e rentabilização do Bmg e da Bmg Gra-
nito. No âmbito da Operação, serão negociados, entre outros documentos, (i) o contrato de  subscrição de ações de emis-
são da  Bmg Granito; (ii) a alteração ao estatuto social da  Bmg Granito; (iii) o aditamento ao acordo de acionistas da 
Bmg Granito; e (iv) o acordo operacional a ser fi rmado entre Bmg Granito, Bmg e Inter (“Documentos Defi nitivos”). A 
efetiva conclusão da Operação estará sujeita a determinadas condições suspensivas usuais a esse tipo de transação, in-
cluindo a aprovação pelo Banco Central do Brasil - BACEN e Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

São Paulo, 17 de novembro de 2020.
MARCO ANTONIO ANTUNES

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores
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