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A transformação digital simboliza uma era em que o apoio de soluções 
digitais é primordial para a eficiência do cotidiano operacional das empresas. 
Permanecer alheio às oportunidades que a implementação tecnológica 
proporciona às organizações, independentemente do segmento em que se 
está inserido, não é uma alternativa aconselhável para os que buscam se 
consolidar em um mercado cada vez mais competitivo. Os consumidores, 
de um modo geral, enxergam com bons olhos iniciativas voltadas para a 
inovação. No entanto, essa transição ao digital não se desenrola da noite 
para o dia, pelo contrário, demanda tempo e uma abordagem estratégica 
por parte dos envolvidos no processo.   

Caminhos operacionais e a transformação digital
Os efeitos da nova legislação se estendem para o mercado jurídico 

e exigem uma resposta imediata dos escritórios e advogados indepen-
dentes, sendo que a tecnologia é opção viável de se abraçar a LGPD, 
que já é uma realidade para todas as empresas que lidam com o fluxo e 
armazenamento de informações pessoais. Fruto de um debate intenso 
ao longo dos anos, a nova legislação chega para garantir a integridade 
dos dados e preservar o consentimento das pessoas quanto à concessão 
de materiais sensíveis a rigor de lei.    

Impacto da LGPD sobre os escritórios de advocacia

Já imaginou desenvolver uma campanha com influenciadores de for-
ma simples, analítica e com resultados reais? Sem achismos e dúvidas 
de como sua estratégia irá performar? Esse é o sonho de toda marca, 
independente do tamanho e do segmento em que atua. Isso porque o 
marketing de influência vem se tornando uma ferramenta cada vez mais 
estratégica para o posicionamento de marca, aproximação com o público 
final e, claro, conversão em vendas, trazendo resultados rastreáveis e infi-
nitamente mais satisfatórios,se comparados às mídias tradicionais.   

Marketing de influência

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Estímulo ao Voluntariado
Em 2019, cerca de 7 milhões de pessoas realizaram algum 

tipo de trabalho voluntário no Brasil, 300 mil a menos do 
que no ano anterior, o que significa apenas 4% da população. 
Um número extremamente baixo se comparado a outras 
nações, como os Estados Unidos, onde 30% das pessoas 
participam de ações de voluntariado. Para mudar essa 
realidade, o Transforma Brasil, movimento que estimula 
o voluntariado, aposta na valorização do currículo social, 
incentivando empresas a levar em consideração e com 
peso relevante a realização de atividades voluntárias no 
currículo dos candidatos. Com isso, a organização espera 
impulsionar o número de voluntários no país chegando a 
20% até 2025. Mais informações: (www.transformabrasil.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Desenvolvimento Low Code: Oportunidades 
e Workshop OutSystems

@A FCI, em parceria com a OutSystems vai promover 
um evento sobre a tecnologia low code, conduzido 

por Raphael Ranieri, graduado em Ciência da Computação 
pela FCI e renomado profissional da área. O evento, com 
a duração de cerca de 2 horas, acontecerá no dia 8 deste 
mês, às 19:30, via Zoom; para acesso ir a ao link: https://
outsystems.zoom.us/j/98386625946, Password: 993611,Me-
eting ID: 98386625946. Para participar, é preciso já ter 
instalado o Service Studio, IDE para desenvolvimento. 
Para isso basta se cadastrar em https://www.outsystems.
com/home/GetStartedForFree.aspx e seguir as instruções.  

 Leia a coluna  completa na página 2
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O mês de dezembro é um dos 
melhores períodos para as 
empresas brasileiras escolherem 
qual será o regime de 
recolhimento de impostos.

Apesar do planejamento tributário e 
empresarial impactar no ano todo, é 

neste momento que as empresas geralmen-
te reveem estratégias e fazem as contas 
para entender quais foram os resultados do 
ano e se conseguirão manter ou melhorar 
a performance para o ano seguinte. 

Assim, é essencial analisar se o regime 
tributário escolhido é a opção mais indicada 
para o tipo de negócio e os objetivos da em-
presa. A análise deve levar em consideração 
os números da empresa, nos últimos 12 
meses, e as projeções para o próximo ano. 
Os acontecimentos originados pela pande-
mia da Covid-19 enfatizaram a importância 
da escolha correta de apurar os tributos. 

Esta, inclusive, foi uma das estratégias 
de negócio que ajudaram muitas empresas 
a enfrentar esse momento de crise, pois 
conseguiram utilizar os benefícios fiscais 
e até mesmo recuperar tributos pagos in-
devidamente. Existem, no Brasil, três tipos 
de regimes tributários: Simples Nacional, 
Lucro Presumido e Lucro Real. 

Para cada atividade, tamanho e opera-
ções da empresa, um regime tributário será 
mais bem utilizado e deve ser definido com 
o auxílio de um profissional capacitado.

Veja as principais vantagens e desvanta-
gens dos regimes:

1. - Simples Nacional: Em geral é 
vantajoso para empresas com faturamento 
de até R$ 300 mil mensais e as que têm 
custo de folha representativo. Em teoria é 

A crescente busca por um regime 
tributário adequado

mais simples de se apurar, mas na prática 
há muitos riscos de o empresário acabar 
pagando mais do que se estivesse em outro 
regime tributário.

2. - Lucro Presumido: Nele, muitas 
vezes, a vantagem ocorre se o lucro da 
sua empresa for superior a base presunção 
estabelecida pela lei, em IRPJ e CSLL. Mas, 
é fundamental analisar o comparativo con-
junto com PIS, que no Presumido não dá 
direito a créditos. Além disso, se a empresa 
enfrentar prejuízos ao longo do ano pagará 
como se tivesse lucros.

3. - Lucro Real: Apesar deste ser um 
regime de apuração em teoria mais com-
plexo e terem alíquotas de PIS e COFINS 
mais altas que os outros regimes, elas não 
são cumulativas o que pode contribuir para 
reduzir, consideravelmente, a carga desses 
tributos, com créditos. 

Isso porque, no Lucro Real, há compen-
sação de prejuízos fiscais, depreciação, 
amortização e benefícios fiscais importan-
tes, como a Lei do Bem, PAT (Programa 

de Alimentação do Trabalhador), JCP 
(Juros Sobre Capital Próprio) e outros. 
Segundo levantamento da ROIT, a cada 
dez empresas que operam com Simples 
Nacional e Lucro Presumido, oito teriam 
mais descontos e ganhos com tributação 
se tivessem optado pelo Lucro Real. 

Os especialistas da ROIT advertem que, 
ao pensar em mudar de regime, é importan-
te procurar uma empresa ou profissional 
especializados para análise das contas e 
plano de negócios da empresa. 

Já existe a possibilidade de fazer um 
diagnóstico tributário para entender 
quais as possibilidades da empresa em 
recuperação de tributos e até mesmo um 
planejamento tributário automatizado. 
Esses serviços ainda são novidade no 
mercado, mas já estão disponíveis no 
site da AiTAX, uma consultoria tributária 
que utiliza a tecnologia para aumentar 
a agilidade e confiabilidade desse tipo 
de processo.

Fonte e mais informações: 
(https://www.roit.com.br/).

As 6 Competências 
mais efetivas do 
Vendedor de Alta 
Performance

Por Marcelo Salvo

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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CONTABILIDADE: 
ESCRITÓRIO OU 
PLATAFORMA?

    Leia na página 6

VANTAGENS E DESVANTAGENS

Vacinação em massa
O presidente da Rússia, Vladimir Pu-

tin, ordenou ontem (2) que seja iniciada 
a vacinação em massa da população com 
o imunizante Sputnik V, desenvolvido 
pelo Instituto Gamaleya de Pesquisa, 
a partir da próxima semana. A vice-
-premiê, Tatiana Golikova, foi designada 
com a responsável para organizar a 
imunização contra a Covid-19. Além de 
Rússia e Reino Unido, a China também 
está vacinando a população prioritária. 
Segundo Pequim, mais de um milhão já 
foram imunizados(ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/contabilidade-escritorio-ou-plataforma/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-03-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-03-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/as-6-competencias-mais-efetivas-do-vendedor-de-alta-performance/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/marketing-de-influencia-como-criar-uma-campanha-de-sucesso-e-deixar-vicios-para-tras/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-caminhos-operacionais-para-abracar-a-transformacao-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/software-juridico-e-o-impacto-da-lgpd-sobre-os-escritorios-de-advocacia/
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News@TI
160 vagas de TI com salários 
de até R$ 12 mil 

@Nos próximos cinco anos, as profissões envolvendo a área da 
Tecnologia da Informação (TI) estarão entre as 15 mais deman-

dadas pelo mercado de trabalho. O cenário divulgado recentemente 
pela consultoria Guia de Carreira é um termômetro que demonstra 
o crescimento contínuo do setor. Na trampos.co - plataforma que 
conecta talentos de comunicação e tecnologia a empresas de todo o 
Brasil - por exemplo, hoje há mais de 160 oportunidades de emprego 
disponíveis com salários até R$ 12 mil. As vagas abertas são voltadas 
para profissionais de todo o país, com destaque para São Paulo, Rio de 
Janeiro e Distrito Federal. Existem também ocupações para trabalho 
remoto (home office). Para os adeptos ao formato de prestação de 
serviço (PJ), atualmente estão disponíveis três oportunidades para 
Arquiteto(a) da Informação, em São Paulo (SP), com remuneração entre 
R$ 11 mil e R$ 12 mil. Para se candidatar, é necessário ter profundo 
conhecimento e experiência prática com arquitetura de informação 
e usabilidade, além de conhecimento em Sketch, Adobe XD, Axure, 
Miro, Photoshop e pacote Office (https://trampos.co/).  

São Paulo, quinta-feira, 03 de dezembro de 2020 Negócios2 Negócios
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5G cresce mais depressa 
do que se esperava
Vivaldo José Breternitz (*)

Segundo a empresa sueca Erics-
son, um dos maiores fornece-
dores mundiais de equipamen-

tos de telecomunicações, ao final de 
2026 cerca de 60% da população 
mundial estará vivendo em áreas 
cobertas por 5G, acreditando-se 
que 3,5 bilhões de pessoas estarão 
usando a tecnologia. 

A empresa, que em junho previra 
que 5G teria ao final de 2020 190 
milhões de usuários, reviu suas 
previsões e disse agora que esse 
número deve chegar a 218 milhões 
e que a área hoje coberta por esse 
serviço é habitada por cerca de um 
bilhão de pessoas, algo como 15% 
da população mundial. 

Apesar de 5G estar presente mais 
fortemente na Coréia do Sul, Reino 
Unido e em algumas cidades ameri-
canas, é na China que seu uso e taxa 
de crescimento são maiores. Isso se 
deve ao fato do governo chinês estar 
dando prioridade à sua implantação 
e de estarem disponíveis naquele 
país celulares 5G com preços infe-
riores a 200 dólares. 

cendo, enquanto se espera decisões 
do governo acerca do assunto. As 
operadoras estão nos oferecendo 
uma espécie de 5G fake, usando 
para isso uma parte das faixas de 
radiofrequência 4G, serviço esse 
que oferece poucas das vantagens 
oferecidas pela 5G real.  

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação e 

Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

A pandemia não está diminuindo a velocidade com que o 5G, a nova tecnologia de comunicações, que 
deve trazer mudanças revolucionárias ao mundo em que vivemos, está se disseminando pelo mundo

Voltando a 2026, a Ericsson acredi-
ta que nesse ano   80% dos celulares 
usados na América do Norte serão 
5G e no noroeste da Ásia (China, 
Coréia do Sul e Japão), esse índice 
estará em 66%.

Em resumo: enquanto no resto 
do mundo 5G está crescendo mais 
depressa do que se esperava, aqui 
no Brasil quase nada está aconte-
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OpiniãO
A importância do planejamento 

tributário a partir 
dos regimes de tributação

É impossível 
administrar uma 
empresa, ou mesmo 
atuar como um micro e 
pequeno empreendedor, 
sem conhecer o sistema 
de pagamento de 
impostos no país. 

Para isso, é necessário 
entender os regimes de 
tributação existentes no 

sistema tributário brasileiro. 
De uma forma resumida, há 
três regimes em nosso sistema: 
o Lucro Real, o Lucro Presu-
mido e o Simples Nacional. O 
Lucro Real consiste na tribu-
tação calculada sobre o lucro 
líquido em um determinado 
período. Caso haja prejuízo, 
vale lembrar que a empresa 
fica isenta do IRPJ e da CSLL. 
Esse cálculo ainda conta com 
adições e exclusões permitidas 
por lei, o que torna fundamen-
tal que a empresa conte com 
uma contabilidade eficaz.

Há empresas para as quais 
é compulsório seguir esse 
regime, tal como no setor 
financeiro, no caso de ganhos 
provenientes do exterior ou 
uma receita bruta anual supe-
rior a R$ 78 milhões. A possível 
isenção de IRPJ e CSLL se trata 
de uma vantagem desse regime 
tributário. Contudo, ainda é 
necessário que as empresas 
avaliem questões contábeis, 
econômicas e financeiras para 
verificar se realmente é o re-
gime mais vantajoso para si.

O segundo regime de tributa-
ção é o Lucro Presumido. Neste 
regime, há uma base de cálculo 
fixada pela legislação, entre 
1,6% a 32%, para a apuração do 
IRPJ e da CSLL. O percentual 
depende da atividade exercida 
pela empresa. Trata-se de um 
regime simplificado, já que a 
Receita presume o lucro sem 
relação com o resultado efetivo 
da empresa. No caso de uma 
empresa prestadora de serviço 
que faturou  R$ 100 mil em um 
mês, por exemplo, a presunção 
do lucro é de 32% e a base 
corresponderá a R$ 32 mil. 

Por fim, as micro e peque-
nas empresas contam com o 
regime tributário mais simpli-
ficado. O Simples Nacional foi 
criado no ano de 2006 com o 
intuito de facilitar o cálculo e o 
pagamento dos impostos. Cabe 
às empresas com faturamento 
até R$ 4,8 milhões ao ano e 
permite o recolhimento de 
tributos federais, estaduais 
e municipais em uma única 
guia e com alíquotas variáveis 
de acordo com o faturamento 
e os anexos previstos em lei 
específica.

Para aderir a esse regi-
me, as empresas não devem 
apresentar pendência com a 

Receita em nenhuma esfera. 
Caso seja a primeira adesão, 
deverá ser feita sempre no 
mês de Janeiro, de modo que 
a opção é renovada a cada ano 
de forma automática. Uma 
empresa nova tem até 30 dias 
da abertura do seu CNPJ para 
fazer a adesão.

Além do faturamento má-
ximo, também há outros 
critérios. Algumas atividades 
econômicas não podem aderir 
ao Simples e alguns tipos de 
segmentos são proibidos, con-
forme a legislação específica 
sobre o tema.

Há cinco anexos que permi-
tem às empresas verificar se 
podem contar com esse regi-
me. Cada anexo tem relação 
com atividades especificas, 
como o comercio, indústria e 
serviços. Além disso, é preciso 
verificar a receita dos últimos 
12 meses, observar em qual 
faixa de alíquota o valor se 
encaixa, aplicar a alíquota e, 
desse resultado, deduzir o 
valor descrito no devido ane-
xo. Dessa forma, será obtido o 
imposto devido final.

O anexo 3, por exemplo, 
tem relação com as empresas 
que oferecem serviços como 
agências de viagens, odonto-
logia, psicologia, academias e 
laboratórios. Antes de definir 
se a empresa se enquadra no 
anexo, é preciso levar em con-
sideração o chamado “Fator 
R”. Ele consiste na relação de 
custo da folha de pagamento da 
empresa com o faturamento. 

Se o percentual ficar acima 
de 28%, a empresa estará 
apta a entrar no anexo 3. Caso 
contrário, deve buscar o anexo 
5. Este anexo 5, por sua vez, 
tem relação com empresas 
de áreas como a publicidade, 
jornalismo, tecnologia, enge-
nharia e auditoria. Em muitos 
casos, apresenta uma carga 
tributária mais cara do que 
o lucro presumido. De fato, 
há várias atividades em que a 
alíquota acaba por ser supe-
rior. O Simples é muito menos 
“simples” do que o previsto em 
sua proposta. Este é o nosso 
sistema tributário.

Por conta disso, o planeja-
mento tributário é fundamen-
tal para obter o máximo de 
eficiência e lucro possível, além 
de garantir uma maior com-
petição no mercado. Afinal, 
cada tributo pago de maneira 
eficaz garante a saúde e até a 
continuidade da empresa. Uma 
escolha errada pode trazer 
consequência graves e perdas 
tributárias importantes e de 
difícil solução. A atenção aos 
regimes de tributação é crucial.

 
(*) - É contador, advogado, 

empresário da área contábil e 
tributária e sócio da Calderon 

Contabilidade.

Daniel Calderon (*)

Atualmente as organizações enfren-
tam novos desafios na manutenção 
de sua segurança e identidade. O 
aumento do trabalho remoto e do 
BYOD (Traga seu Próprio Aparelho) 
colocam a PKI (Infraestrutura de 
Chave Pública) em um papel crucial 
no gerenciamento de dispositivos 
móveis nas empresas.

Os riscos do BYOD
Em um cenário com o fenômeno 

BYOD em ascensão, o uso do MDM 
(gerenciamento remoto de dispo-
sitivos móveis) se faz mais do que 
necessário. Os funcionários têm for-
necedores de hardware e sistemas 
operacionais diferentes, o que pode 
ser difícil de gerenciar. Portanto, uma 
solução centralizada será necessária 
para visibilidade e gerenciamento efi-
cazes. Além disso, com mais pessoas 
trabalhando de casa, aumentou o uso 
de dispositivos próprios. O risco é não 
saber quais vulnerabilidades os fun-
cionários estão introduzindo em sua 
rede com seus equipamentos.

Alguém da equipe, por exemplo, 
está usando um laptop Windows XP 
com software desatualizado ou uma 
máquina desatualizada e sem patch. 
Ele pode utilizá-los para acessar re-
cursos da web corporativos ou mesmo 
a VPN corporativa. O problema é que 
o dispositivo pode estar vulnerável e o 
simples acesso à rede permite que ela 
seja encontrada e comprometida por 
ser muito antiga e/ou desatualizada. 
Um hacker consegue acessar com 
eficácia tudo que o computador ou 
VPN também conseguem, colocando 
em risco os dados e a seguridade da 
companhia.

Gerenciar dispositivos móveis de 
forma remota

A PKI pode resolver parte da 
identidade e do acesso do geren-

Trabalho remoto e o gerenciamento de dispositivos: 
sua empresa está pronta para esse desafio?

autenticação forte o suficiente para 
os ativos de TI de uma empresa. Mas 
os certificados digitais podem quase 
ser considerados senhas muito fortes 
(impossíveis de adivinhar e que são 
criptograficamente comprovadas). 
Eles fornecem autenticação forte para 
acesso ao sistema e à rede. 

Há também sistemas que permitem 
que um dispositivo se identifique, 
garantindo que a identidade de um 
dispositivo seja conhecida e que uma 
rede possa atestar a autenticidade 
desse dispositivo. Isso aumenta seu 
controle sobre quem e o que tem aces-
so aos seus recursos e de que maneira.

Os benefícios do BYOD são que 
os funcionários podem trabalhar de 
qualquer lugar, a qualquer hora, em 
qualquer dispositivo. Mas gerenciar o 
pool de dispositivos conectados à sua 
rede corporativa é um desafio cres-
cente e urgente, com sérios riscos se 
não for gerenciado adequadamente. 
MDM e PKI podem ajudar sua força 
de trabalho remota atual e equipá-lo 
melhor para a tendência crescente 
de dispositivos móveis.

(Fonte: Dean Coclin é diretor sênior de 
desenvolvimento de negócios da DigiCert).

ciamento de MDM, pois controla os 
dispositivos, perfil de segurança e 
nível de acesso para usuários de cada 
equipamento. E ainda pode fazê-lo 
remotamente, de qualquer lugar do 
mundo. A combinação de MDM para 
gerenciamento e PKI para identida-
de altamente segura e controles de 
acesso, é um ótimo investimento para 
a corporações.

Acesso e controle remoto seguro
As empresas provavelmente estão 

pensando em autenticação multifa-
tor ou até mesmo PKI para um login 
seguro. E se um dispositivo ingressar 
em uma VPN, o ideal é poder controlar 
o dispositivo de forma remota. Esse 
controle oferece a capacidade de ge-
renciar o que há naquele dispositivo, 
como ele acessa a rede, os recursos e 
quem pode usá-lo.

Autenticação de dispositivo móvel
Há no mercado CA’s que oferecem 

autenticação forte para sites por meio 
de certificados digitais para evitar 
ataques man-in-the-middle, garantir 
a identidade e controlar o acesso. A 
maioria dos profissionais de seguran-
ça concorda que um nome de usuário 
e uma senha não são um método de 
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Mais da metade dos brasileiros optam por troca de plano ou operadora de celular e internet fixa em 2020
A pandemia mudou muito o comportamento 

e consumo das pessoas, mas quando se trata 
de telecom, ela não influenciou muito nessa 
decisão. Segundo uma pesquisa realizada pela 
NZN Intelligence, dos entrevistados que troca-
ram de operadora para internet móvel ou fixa, 

80% dos entrevistados que trocaram de plano 
de celular ou internet fixa o fariam mesmo se 
não estivessem em quarentena, contra a apenas 
20% dos entrevistados só trocaram de opera-
dora ou plano devido à pandemia.

Entre os fatores decisivos para a mudança, 

44% das pessoas atribuíram a troca de condições 
e planos mais baratos em outra operadora, ape-
nas 29% justificaram "problemas de conexão" 
como fator decisivo e 28% por estar passando 
mais tempo em casa e precisarem de uma 
operadora melhor.



O governo da Itália lança-
rá neste mês um programa 
de reembolsos para cida-
dãos que usarem cartões de 
crédito ou meios digitais em 
suas compras, em uma ini-
ciativa para coibir a evasão 
fiscal em um país habituado 
a recorrer a pagamentos em 
dinheiro vivo. 

O “cashback” funcionará 
em duas etapas. A primei-
ra, chamada “Cashback de 
Natal”, valerá de 8 a 31 de 
dezembro de 2020 e dará 
reembolsos de 10% para 
quem fizer pelo menos 10 
compras com cartões de 
crédito, débito ou com o 
aplicativo de pagamentos 
digitais Satispay no perí-
odo. O valor restituído é 
limitado a 150 euros por 
pessoa e será devolvido 
aos cidadãos nos primeiros 
meses de 2021. 

A segunda fase come-
çará em 1º de janeiro, 
com reembolsos de 10% 
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D - Mercado do Agronegócio
A Agrotools, líder em soluções digitais voltadas ao mercado corporativo 
do agronegócio e maior AgTech da América Latina, anuncia o início das 
inscrições para pessoas que queiram fazer parte de seu novo lançamento: 
o primeiro marketplace de soluções digitais específico para o mercado 
corporativo agro. As selecionadas vão poder comprar desde soluções 
tecnológicas robustas, como softwares, até ferramentas individuais e APIs 
desenvolvidas pela companhia. Entre os recursos estão também análises de 
lavouras, do clima e do território, entre outras. De maneira fácil e acessível, 
qualquer empreendedor do setor pode comprar e vender serviços digitais 
que otimizem as operações e questões de negócio. Interessados devem 
preencher o formulário, na aba AT Market do menu do site (https://agrotools.
com.br/), para participar do processo seletivo. As inscrições vão até dia 23. 

E - Fundo de Tecnologia  
O BTG Pactual está lançando o primeiro fundo feeder de tecnologia do 
Janus Henderson no Brasil. O fundo feeder vai investir no fundo Janus 
Henderson Horizon Global Technology Leaders UCITS, domiciliado em 
Luxemburgo, um dos maiores fundos especializados em tecnologia da 
Europa. O objetivo é gerar crescimento de longo prazo a seus investido-
res a partir de um portfólio diversificado de empresas de tecnologia de 
diversas partes do mundo, oferecendo aos investidores brasileiros acesso 
a setores que ainda não estão disponíveis no mercado local e exposição 
à companhias internacionais em posição de liderança em países onde a 
taxa de juros historicamente é baixa. O produto atende também à forte 
demanda dos investidores brasileiros por produtos lastreados em dólar. 
Para mais informações, acesse (https://www.btgpactual.com). 

F - Parque Eólico
A Casa dos Ventos, uma das pioneiras e maiores investidoras no desen-
volvimento de projetos eólicos no país, firmou com a Vestas, líder mundial 
em soluções sustentáveis, contrato para fornecimento de 120 turbinas 
eólicas (modelos V150-4.3MW e V150-4.5MW) para Fase II do complexo 
Rio do Vento, localizado no Rio Grande do Norte, e que já se encontra 
em construção. Além do fornecimento dos aerogeradores, a Vestas será 
responsável pela prestação de serviço de Operação e Manutenção (O&M) 
dos equipamentos por 20 anos. Este é o terceiro contrato firmado entre 
as companhias em menos de dois anos, totalizando 1.2 GW em entrega 
de aerogeradores. Trata-se do maior negócio realizado pela fabricante 
dinamarquesa na América Latina e pela desenvolvedora brasileira em 
sua história. Saiba mais em: (www.casadosventos.com.br). 

A - Digitalização do Varejo
A área de cartões do Itaú Unibanco divulgou um balanço da Black Fri-
day e do mês de novembro. Os números mostram que as vendas online 
atingiram 50,4% do total do volume transacionado na sexta-feira (27), 
um crescimento de 12,9% se comparado ao mesmo período de 2019. É 
a primeira vez que o volume de vendas em lojas físicas é superado pelo 
online. O crescimento das vendas online foi puxado principalmente por 4 
setores, Restaurantes (+88%), Material de Construção (+63%), Drogarias 
e Cosméticos (+37%) e Lojas de Departamento (+31%). Entre os novos 
meios de pagamento, destaque para o cartão virtual, que cresceu 153% 
em relação ao ano passado, e a maior utilização dos cartões com tecnologia 
contactless, que permitem transações por aproximação nas compras físicas

B - Canudos Plásticos
Com o compromisso de reduzir o uso de plástico em seus produtos, 
Nescau anuncia mais um importante passo em seus cuidados com o meio 
ambiente. A partir deste mês, a marca vai substituir 100% dos canudos 
plásticos de suas bebidas por alternativas de papel. A iniciativa é uma 
continuação da jornada iniciada em 2019, com o anúncio da retirada 
de parte dos canudos plásticos de Nescau Prontinho. A substituição vai 
se estender também para todo o portfólio de bebidas da Nestlé, o que 
vai fazer com que a empresa deixe de utilizar mais de 300 milhões de 
canudos plásticos por ano a partir de 2021, totalizando cerca de 128 
toneladas de plástico a menos. O investimento nesta jornada foi de R$ 
50 milhões - que inclui nova linha de produção, adaptações em fábrica 
e comunicação - e integra as comemorações de 100 anos da Nestlé no 
Brasil, que serão completados no próximo ano. 

C - Conexão Barra-Barra
A Barra da Tijuca (RJ) passa a contar com a facilidade de partidas diárias 
de ônibus da wemobi, nova plataforma de viagens com experiência 100% 
digital, para São Paulo. A nova conexão “barra-barra” tem como ponto 
de embarque o Shopping Uptown (Bloco 6) e destino o Terminal Barra 
Funda, com saídas às 22h30. É possível fazer também o trajeto contrá-
rio, com saída às 23h30 de São Paulo. As passagens custam a partir de 
R$ 19,90 e estão disponíveis no site (www.wemobi.me). Já são quatro 
meses de operação tendo comercializado mais de 40 mil viagens entre 
as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A wemobi está 
em processo de expansão e vem lançando não só novos pontos e horários 
de saídas, como também complementando sua frota para aumentar o 
volume de partidas, totalizando hoje dez ônibus em circulação. 

G - Contabilidade e Auditoria 
Estão abertas as inscrições da 10ª Conferência Brasileira de Contabilidade 
e Auditoria Independente, principal evento voltado exclusivamente à 
atividade de auditoria independente, que neste ano será realizada online, 
nos próximos dias 10 e 11, com transmissão ao vivo. A programação 
contemplará palestras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 
do International Accounting Standards Board (IASB), e também trará 
debates sobre a visão e o futuro da auditoria independente, liderança 
da mulher no mundo corporativo, com enfoque nas questões de gover-
nança, compliance e sustentabilidade, atualidades das Normas IFRS, 
dentre outros temas. Público alvo formado por contadores, auditores 
independentes, órgãos representativos e reguladores, e profissionais 
de áreas correlatas. Informações: (www.ibracon.com.br/conferencia).

H - Internet Festival 
Mario D’Andrea e Eco Moliterno, respectivamente presidente da ABAP 
(Associação Brasileira das Agências de Publicidade) e CCO (Chief Crea-
tive Officer) da Accenture Interactive para a América Latina, são dois dos 
palestrantes confirmados no Internet Festival 2020, que celebra os 25 anos 
da internet no Brasil. Virtual. O evento será realizado entre os próximos dias 
7 e 14, com o objetivo de provocar debates e discussões sobre tecnologia, 
conectividade e transformação digital, permitindo que empresas e pessoas 
se conectem e que todo o ecossistema da rede ajude a transformar pessoas 
no mundo físico e virtual. As inscrições estão abertas, com ingressos pagos 
e gratuitos. Mais informações em: (https://www.internetfestival.com.br/).

I - Tradução para Libras 
A Vagas.com, líder em soluções tecnológicas de recrutamento e seleção, 
acaba de lançar recurso de tradução de Libras (Linguagem Brasileira de 
Sinais). A companhia passa a oferecer o serviço às pessoas surdas por 
meio de parceria firmada com a Hand Talk, empresa especializada na 
tecnologia de Libras. Com a funcionalidade, encontrada ao lado direito 
das páginas do Vagas.com.br, os usuários de Libras  poderão acessar 
o conteúdo traduzido pela intérprete virtual, a Maya. Basta ativar o 
tradutor e passar o cursor pelas palavras e imagens no site para que a 
tradução aconteça. 80% dos surdos de todo o mundo têm baixa esco-
laridade e problemas de alfabetização. No Brasil, segundo o IBGE, 5% 
da população brasileira é composta por pessoas que são surdas. Esse 
percentual corresponde a mais de 10 milhões de pessoas. 

J - Startups de Mulheres
A WE Impact, Venture Builder dedicada a mulheres fundadoras de startups, 
acaba de iniciar uma nova seleção de empreendedoras para receberem 
investimento e suporte no desenvolvimento de seus negócios. A empresa 
busca startups com modelos B2B ou B2B2C que tenham mulheres com no 
mínimo 20% de participação societária e em cargo de liderança. Além disso, 
as startups precisam ter tecnologia embarcada, hardware ou software. As 
inscrições ocorrem pelo site (www.weimpact.tech) até o próximo dia 12. 
A WE Impact já investiu R$ 1.2 milhão no empreendedorismo feminino 
tecnológico, tendo atuado no desenvolvimento de 18 startups.

Seguro de vida vitalício 
é a melhor opção de 

planejamento sucessório

A perda de um ente 
querido é difícil, 
mas ao mesmo tempo 
a família ainda 
tem de lidar com o 
processo e custos do 
inventário em um 
curto prazo

Para que sua família 
fique amparada finan-
ceiramente nesse mo-

mento de fragilidade, uma 
alternativa é o seguro de 
vida vitalício. Ao contrário 
de outras modalidades de 
planejamento sucessório, 
como o holding familiar e 
testamento, o seguro de 
vida vitalício é a única fer-
ramenta a qual a taxa de 
Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação (IT-
CMD) não entra no cálculo 
do inventário.

Somente essa vantagem 
alivia muito no bolso dos 
sucessores. Supondo que o 
patrimônio deixado é equi-
valente a R$ 1 milhão (entre 
casa e carro), o ITCMD co-
brado em cima desses bens 
na hora da transferência 
em São Paulo, por exem-
plo, é de 4%. Porém, esse 
serviço precisa da ajuda de 
um advogado com um ho-
norário mínimo de 6%. Ou 
seja, inicialmente a pessoa 
vai gastar 10% do valor do 
patrimônio para fazer essa 
sucessão, que equivale a R$ 
100 mil. 

Outro detalhe importante 
é que o prazo para entrar 
com o processo de inventá-
rio no Estado de São Paulo 
é de 60 dias. Passado esse 
tempo são cobrados juros 
e correção e todos os bens 
ficam bloqueados, ou seja, a 
conta no banco do falecido, 
independentemente de ser 
conjunta, é bloqueada. Além 
disso, não é possível vender 
ou alugar um apartamento, 
nem vender um veículo em 
inventário. 

No Estado de São Paulo, o 
governador João Dória ain-
da quer aumentar o ITCMD 
para 8%, igualando a Minas 
Gerais e ao Rio de Janeiro. 
Portanto, o seguro de vida 

vitalício é uma alternativa 
interessante para dar su-
porte à família no momento 
de fazer o inventário. Nessa 
modalidade, a pessoa vai 
pagar apenas 50% do valor 
do capital segurado, depen-
dendo da saúde e idade na 
contratação. 

Ou seja, você quer um 
seguro de R$ 200 mil, vai 
pagar uma apólice de R$ 
100 mil.

Hoje no mercado, um 
seguro de vida vitalício no 
valor de R$ 200 mil pode ser 
pago em parcelas mensais 
de R$ 220, dependendo da 
idade. Além disso, a moda-
lidade é livre de bloqueio 
judicial, é inalienável, livre 
de Imposto de Renda (IR), 
de ITCMD, é impenhorável e 
não segue a lei da heredita-
riedade legal, com acontece 
no caso de uma herança.

Outro diferencial é que 
esse seguro é resgatável e 
dependendo da idade e da 
saúde do segurado pode ser 
resgatado até 100% do valor. 
Essa opção ocorre porque a 
vida muda e a quantidade 
de bens que o segurado 
tem hoje pode ser menor 
no futuro.

Até mesmo numa holding 
familiar - outro modelo de 
planejamento sucessório, 
que reúne diversos ativos 
e patrimônios de uma fa-
mília dentro de uma mesma 
empresa para que a própria 
família faça a administração 
dos bens, no momento pós-
tumo a ITCMD é cobrada.

O imposto também incide 
na hora da transferência dos 
bens no caso do testamen-
to - documento realizado 
extrajudicialmente quando 
quer estipular para quem 
quer deixar seus bens, 
após sua morte. Portanto, 
o seguro de vida vitalício 
é uma opção mais flexível 
e quando o assunto é o 
planejamento sucessório, 
deixando os familiares res-
guardados financeiramente 
num momento tão delicado 
que é a perda de um ente 
querido.

 
(*) - É consultora financeira 
e especialista em despesas 
pessoais e gestão de risco.

Patrícia Araújo (*)

Movimentação em rua comercial de Turim, 
no norte da Itália.

Com o resultado acumu-
lado de 39% em seis 
meses, o setor está 1,4 

ponto percentual acima do 
patamar de fevereiro – antes 
da pandemia. No acumulado 
do ano a produção ainda 
é negativa (-6,3%), sendo 
que nos últimos 12 meses 
foi registrada queda de 
5,6%. Em relação a outubro 
de 2019, a produção subiu 
0,3%. Na comparação com 
o nível recorde de produção, 
alcançado em maio de 2011, 
a indústria ainda se encontra 
14,9% abaixo do pico. Os 
dados são da Pesquisa Indus-
trial Mensal (PIM), divulgada 
ontem (2) pelo IBGE.

“Os dados mostram que 
tem algum grau de recupe-
ração. As medidas emergen-
ciais foram importantes, mas 
ainda tem um espaço para 
ser considerado”, disse o 
gerente da pesquisa, André 
Macedo. Duas das quatro 
grandes categorias econô-
micas apresentaram cresci-
mento, com destaque para 

Com o resultado acumulado de 39% em seis meses, 
o setor está 1,4 ponto percentual acima do patamar 

de fevereiro – antes da pandemia.
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Habilitações 
vencidas terão 
um ano a mais de 
validade

Está em vigor a resolução 
do Contran que estabelece 
os prazos para a regulari-
zação das carteiras nacio-
nais de Habilitação (CNHs) 
vencidas. Os documentos 
de habilitação vencidos em 
2020 ganharam mais um ano 
de validade. Com isso, a re-
novação das CNHs vencidas 
em 2020 ocorrerá de forma 
gradual, de acordo com um 
cronograma estabelecido no 
documento.

A medida inclui também a 
Autorização para Conduzir 
Ciclomotores e a Permissão 
Para Dirigir, documento pro-
visório utilizado no primeiro 
ano de habilitação do condu-
tor. Pelo texto, a renovação 
ocorrerá com base no mês de 
vencimento do documento. 
Ainda de acordo com a reso-
lução, para fins de fiscaliza-
ção, qualquer documento de 
habilitação vencido em 2020 
deve ser aceito até o último 
dia do mês correspondente 
em 2021 (ABr).

Produção industrial cresceu 1,1% 
e tem o sexto mês seguido de alta
A produção da indústria nacional registrou crescimento em outubro, de 1,1%, se comparado a setembro

acumulado do ano ainda é 
negativo”, disse.

A influência mais relevante 
entre as atividades foi de 
veículos automotores, re-
boques e carrocerias, que 
subiu 4,7%. O ramo foi muito 
prejudicado nos meses críti-
cos da pandemia e acumulou 
expansão de 1.075,8% nos 
últimos seis meses. Mesmo 
assim, está 9,1% abaixo do 
patamar de fevereiro. “As 
perdas foram muito acen-
tuadas em março e abril”, 
pontuou o gerente. Também 
tiveram influência positiva 
no resultado do mês na in-
dústria a metalurgia (3,1%), 
produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (4,5%), 
máquinas e equipamentos 
(2,2%), produtos de metal 
(2,8%), couro, artigos para 
viagem e calçados (5,7%), 
produtos de minerais não 
metálicos (2,3%), confecção 
de artigos do vestuário e 
acessórios (5,0%) e produ-
tos de borracha e de material 
plástico (2,1%) (ABr).

bens de capital que avançou 
7% de setembro para ou-
tubro; e bens de consumo 
duráveis com alta de 1,4%. 
Essas categorias também 
tiveram o sexto mês seguido 
de expansão na produção, 
com acumulados de 111,5% 
e 506,7%, respectivamente. 

Para o gerente, o cresci-
mento de outubro refletiu 
um comportamento dife-
rente dos últimos meses, 
que vinha com avanços dis-

seminados entre os ramos. 
Agora, 15 dos 26 ramos 
pesquisados mostraram alta 
na produção. Em setembro 
foi de 22 das 26. Segundo 
André Macedo, o efeito da 
pandemia foi evidente no 
setor, principalmente, nos 
meses de março e abril, com 
medidas de distanciamento 
social mais rigorosas.

“Mesmo com essa sequên-
cia de altas e a recuperação 
ao patamar de fevereiro, o 

Governo da Itália dará ‘cashback’ 
nas compras de Natal

sobre o valor de aquisições 
efetuadas com cartões ou 
aplicativos em lojas, bares, 
restaurantes, mercados ou 
serviços - compras online 
estão excluídas. Nessa eta-
pa, o reembolso máximo será 
de 300 euros por pessoa em 
2021, com teto de 15 euros 
por transação. O governo 
já lançou inclusive um site, 
chamado “cashlessitalia.it” 
(“Itália sem dinheiro vivo”, 

em tradução livre), para 
explicar a iniciativa.

Segundo o índice Cash 
Intensity, elaborado pelo 
centro de estudos The Eu-
ropean House - Ambrosetti, 
de Milão, o dinheiro vivo 
em circulação na Itália em 
2019 correspondia a 11,8% 
do PIB, número que coloca 
o país entre os 35 piores no 
mundo nessa estatística 
(ANSA).
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Como ficam as férias 
coletivas em 2020?

O ano de 2020 
foi muito atípico 
em todos os 
sentidos. Com a 
pandemia, milhares 
de empresas 
anteciparam as 
férias coletivas

Agora, é normal ficar 
aquela pergunta en-
talada na garganta 

de muitos trabalhadores: 
será que vamos parar? A 
Medida Provisória (MP) 
927, editada em março por 
causa do isolamento so-
cial, perdeu a validade em 
julho. Com isso, as regras 
previstas no texto, como 
a flexibilização das férias, 
prescreveram. Sendo as-
sim, a concessão de férias 
individuais e coletivas 
deve ser feita da maneira 
regular, como consta na 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Agora, as férias indivi-
duais devem ser comu-
nicadas com, no mínimo, 
30 dias de antecedência, 
podendo ser divididas em 
até três períodos – desde 
que um dos ciclos contem-
ple, pelo menos, 14 dias 
corridos, e os demais não 
sejam inferiores a cinco 
dias. Vale lembrar que, 
embora a decisão sobre 
as férias pertença ao em-
pregador, o fracionamento 
em três períodos precisa 
de consentimento do em-
pregado.

Com a prescrição da MP, 
não é mais possível con-
ceder férias antes do seu 
vencimento. Ou seja, é ne-
cessário que o funcionário 
tenha 12 meses de trabalho 
completos para ter direito 
ao benefício. Durante a 
MP, era possível antecipar 
até férias não vencidas. 
O adicional de um terço 
sobre as férias e o abono 
pecuniário – que consiste 
em vender um terço dos 
dias de descanso – devem 
ser pagos normalmente.

Já as férias coletivas 
precisam ser comunicadas 
com, no mínimo, 15 dias 
de antecedência. Durante 
a MP, esse prazo era de 
apenas dois dias, dada a 
situação emergencial. A 
empresa que optar pelas 
férias coletivas deve co-
municar o sindicato que 
representa os trabalha-
dores e o órgão local do 
Ministério da Economia 

com o mesmo prazo de 
antecedência. No caso 
das Microempresas (MEs) 
e Empresas de Pequeno 
Porte (EPPs), não é ne-
cessário fazer nenhum 
comunicado a órgãos com-
petentes.

As férias coletivas são 
obrigatórias, e não opcio-
nais. Portanto, o emprega-
dor é quem decide quando 
o colaborador irá tirar fé-
rias. Elas podem abranger 
toda a empresa ou apenas 
alguns departamentos. No 
entanto, não é possível 
dar férias coletivas apenas 
para um grupo de pessoas 
aleatoriamente, visando 
apenas a redução e a não 
total paralisação de deter-
minada atividade.

Assim como férias in-
dividuais, as coletivas 
podem ser concedidas em 
dois períodos distintos. 
Cada período deve ser de 
no mínimo dez dias e no 
máximo de trinta dias. Já 
o funcionário que estiver 
há menos de 12 meses na 
empresa, deve desfrutar 
de férias proporcionais 
ao seu tempo de trabalho, 
iniciando-se, em seguida, 
uma nova contagem. 

Se o período de férias 
proporcional for menor 
que o período de férias 
coletivas, a diferença deve 
ser registrada como licença 
remunerada. Se for maior, 
o saldo de férias deverá ser 
utilizado até o término do 
novo período aquisitivo de 
férias. Se duas férias fica-
rem vencidas, a empresa 
passa a ter que pagar o 
dobro ao funcionário.

Outro aspecto bastante 
particular nas férias cole-
tivas deste ano é quanto 
à suspensão do contrato 
de trabalho. Quem ficou 
três meses afastado, por 
exemplo, perdeu a conta-
gem desse período para o 
direito às férias. O mesmo 
acontece em relação ao 13º 
salário, que será menor 
para quem teve o contrato 
suspenso. Já para quem 
teve apenas redução de 
jornada, nada muda. 

Cabe destacar que o 
contrato de suspensão tem 
que ter sido documentado. 
Em contabilidade, nada 
pode ficar apenas no boca 
a boca. 

(*) - É perita contábil, 
trainer em gestão, mentora e 

responsável técnica da Capital 
Social, escritório de contabilidade 

(https://capitalsocial.cnt.br/).

Regina Fernandes (*)

A pesquisa revelou que 
54,43% dos entrevis-
tados trabalham em 

empresas contendo pelo 
menos três gerações, sendo 
que um em cada três disse 
que a empresa gasta cinco 
ou mais horas, equivalente 
a uma perda de 12% na 
produtividade. 

De acordo com o COO da 
GVM Solutions Brasil, Felipe 
Medeiros, a gestão de equi-
pes de múltiplas gerações 
deve articular as qualidades 
de cada uma de modo a fazer 
com que se somem e se acei-
tem. “Existem habilidades 
e competências mais acen-
tuadas em gerações mais 
experientes e outras que 
têm mais destaque nos mais 
jovens. Transformar essas 
diferenças em algo positivo 
como um complemento de 
habilidades dentro de uma 
equipe, permitindo uma 
potencialização de resulta-
dos através de um time de 
excelência multidisciplinar 
é o diferencial de um bom 
administrador. 

Saber alocar cada geração 
naquilo que desempenham 

Quando todos pensam igual e têm os mesmos maneirismos é 
mais fácil conduzir a equipe.
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Por mais que, para muitos, o ano de 2020 não tenha 
sido de todo ruim, é unânime dizer que muitos planos 
para este ano foram frustrados, por conta da inesperada 
pandemia da COVID-19. Mas, diante de uma expectativa 
fracassada, como superar e redesenhar metas reais para 
o ano que está por vir?

“É preciso olhar para os planos frustrados de forma 
consciente e estratégica, focando as ações no que está 
ao seu alcance, sem desconsiderar os fatores externos 
que fogem à sua alçada”, explica a coach e especialista 
em gestão emocional, Paula Tissot (*). “O que está na sua 
mão para conquistar suas metas? Avalie, priorize, entenda 
suas motivações e não procrastine!”, completa.

A profissional ainda dá dicas de como sair da inércia e 
conquistar as metas em 2021.
 1) Foque no presente - O ano que passou, passou, 

agora o foco é para a frente. Ficar culpando um ano 
difícil pelas conquistas não concretizadas só trará 
frustração e mais dificuldades de entrar em ação. 
Então erga a cabeça e comece a lutar com as armas 
que tem;

 2) Seja realista e não imediatista - Não adianta 
colocar metas irreais, como aprender inglês em uma 
semana, isso pode desanimar e até paralisar, então, 
foque no que realmente pode ser conquistado a cur-
to, médio e longo prazo, e trabalhe em cima deste 
planejamento;

 3) Trabalhe sua inteligência emocional - Isso não 
significa ser conformista, mas ser realista. Uma 
pessoa que sabe gerenciar bem seus sentimentos e 
pensamentos consegue lidar melhor com as adver-
sidades do caminho e não perde o foco quando elas 
surgem;

 4) Aja com autorresponsabilidade - A cada resultado 

Avalie, priorize, entenda suas motivações e não procrastine!

Gestão de múltiplas gerações 
é desafio para empresas

Um estudo conduzido pelas consultorias ASTD Workforce Development e VitalSmarts apontou que conflitos 
entre diferentes gerações no ambiente de trabalho possui impacto não só nas relações entre funcionários, 
mas também no próprio rendimento e produtividade da empresa

sendo que quem se molda 
não é a equipe, mas sim o 
líder para poder fazer com 
que cada um atinja seus ob-
jetivos enquanto membros 
da empresa”. 

Medeiros ainda ressalta 
que a maior dificuldade 
dessa modalidade de gestão 
é unir os colaboradores e 
alinhar os processos. “Con-
seguir gerar empatia entre 
os profissionais de diferentes 
gerações é um desafio diário. 
Convencer o time de colabo-
radores que eles devem tra-
balhar em conjunto e ouvir a 
experiência dos mais velhos 
e as ideias dos mais novos”. 

Um canal de comunicação 
direto e sem ruídos com a 
equipe é tido como vital para 
a conciliação das diferenças 
e colaboração geral. “Acre-
dito que a melhor forma de 
se munir das diferenças em 
prol da empresa é ouvindo. 
Com visões e experiências 
diferentes proporcionadas 
pela distinção de geração, a 
equipe só há de se beneficiar 
com essa mistura.”, finaliza 
Zanette. Fonte: (mostradei-
deias.com.br).

melhor e permitir a partici-
pação das diferentes ideias 
nas tomadas de decisão, 
com certeza são favoráveis e 
saudáveis para a empresa”. 
A diretora da Ouro Negro 
Transportes, Priscila Zanet-
te, complementa ao apontar 
a maleabilidade como carac-
terística de um bom líder 
frente a uma equipe diversa 
em idade. “A dificuldade de 
fazer uma gestão de diferen-
tes gerações é a adaptação 
do líder. Hoje o líder tem que 

ter multifacetas para poder 
entender e saber lidar com 
um time detentor de várias 
habilidades, valores e jeitos 
de viver diferentes. 

Quando todo mundo pensa 
igual e tem os mesmos ma-
neirismos é mais fácil con-
duzir a equipe, mas quando 
se tem um corpo operacional 
com uma pluralidade muito 
grande, a gestão do líder tem 
que ser muito mais forte e 
ativa. Há de se conseguir 
adaptar-se a cada pessoa, 

Acabe com a procrastinação 
e conquiste suas metas em 2021

que você gerar, positivo ou negativo, pergunte-se: 
como EU contribuí para esse resultado? Você sempre, 
todos os dias poderá fazer escolhas diferentes para 
gerar resultados diferentes. Olhe com carinho pra 
parte que está no seu controle;

 5) Conheça seus medos - O medo nos indica um sinal 
de atenção, como se fosse um aviso de: ei, cuidado 
com isso aqui, pode ser arriscado. Olhar para os 
riscos que o medo traz e se preparar de uma forma 
estratégica pra cada um deles, nos permite agir de 
forma cautelosa, mas não deixar de entrar em ação, 
além de minimizar as chances de insucesso! O medo 
é uma das emoções básicas do ser humano, sempre 
estará presente, saber reconhecê-lo e usá-lo a nosso 
favor é a chave para conquistar nossos objetivos.

(*) -  Especialista em comportamento e gestão emocional, tem formação 
reconhecida pelo London Institute of Leadership and Mentoring e em 

Neurociências aplicadas à Gestão pelo ISAE/FGV. 
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Mariana Cigerza (*) 

Poucos empreendedores cogitam 
passar por um momento de escassez, 
como este de 2020 e com o cenário 
econômico mais incerto dos últimos 
anos. 

Entretanto, os negócios que não 
estiverem organizados e preparados 
para enfrentar um momento difícil, 
raramente sobrevivem no curto e 
médio prazo. 

Muitos fatores externos podem 
acontecer, como mudanças no mer-
cado, novos entrantes que chegam 
e ganham espaço, concorrentes que 
ofereçam produtos a um preço menor, 
mas que nem sempre corresponde 
à qualidade equivalente, problemas 
com fornecedores. 

Enfim, não importa o cenário, so-
brevive quem tiver condições de se 
adaptar melhor e for mais resiliente 
em meio às crises e às mudanças no 
cenário econômico. No momento, 
estamos vivendo uma pandemia e 
assistimos a um movimento grande 
no mercado dos pequenos e médios 
empreendedores que se jogaram no 
digital, alavancando seus produtos e 
serviços por meio da internet. 

O movimento da aceleração dos 
negócios online pode até parecer 
óbvio, pois muitos PMEs já estavam 
adaptados com suas empresas ro-
dando no digital, seja com sites para 
divulgação de portfólios, lojas online, 
agendamento de visitas para serviços 
de reparos, por exemplo, entre tantas 
outras possibilidades, o empreende-
dor já fazia seu negócio chegar para 
o público-alvo. 

A pandemia aumentou o tempo do 
consumidor com seus devices e as 
busca por comodidade, fazendo com 
que ele experimentasse novas formas 
de compra e relacionamento com as 
empresas na internet - assim, esse foi 
o empurrão que as PME’s que ainda 
não tinham uma presença digital bem 
estruturada, buscassem alternativas 
para profissionalizar seus canais 
aproveitando todas as oportunidades 
para os negócios online. 

São diversas as ferramentas que 
podem ajudar o PME num momento 
como esse. Existe a possibilidade 
de transformar um site simples que 
antes só apresentava um portfólio de 
produtos em um e-commerce, com 
facilidades para meios de pagamento 

seguro e parcelamento que incluem 
serviços de entrega com taxas acessí-
veis e alinhadas ao custo do produto 
que está à venda. 

Trabalhar a comunicação de forma 
integrada incluindo redes sociais, po-
sicionando bem a marca e buscando 
engajamento é importante. Também 
é possível investir em anúncios dos 
produtos e serviços de forma assertiva 
conforme o perfil-alvo da empresa. É 
fundamental alinhar as redes sociais 
com o site, pois é nele que o PME 
tem mais espaço para apresentar ao 
cliente seus produtos e serviços e 
provar que há uma empresa real e 
comprometida por trás das postagens 
nas redes sociais. 

O site precisa ser seguro com 
certificado SSL, que além de passar 
confiança na navegação e na etapa de 
inclusão de dados pagamento, auxilia 
no rankeamento nos sites de busca. 
Uma outra possibilidade é a criação 
de conteúdos que tenham relação 
com o seu negócio, direcionando ao 
consumidor para que este o enxergue 
como especialista no segmento de 
atuação, consolidando a operação no 
digital. Ao se comunicar com o clien-

te, o PME deve fazer uso de caixas 
de e-mail com um domínio próprio, 
pois também confere credibilidade 
ao negócio. 

E aliados aos serviços que possam 
auxiliar na divulgação como o e-mail 
marketing, por exemplo, também 
contribui para bons resultados. Outra 
dica é buscar soluções que possam 
substituir meios tradicionais e que 
podem acarretar numa redução de 
custos para a empresa como a telefo-
nia voip em vez de linhas de telefone 
tradicionais e ferramentas de envio de 
e-mails transacionais como o SMTP. 

É importante ter em mente que no 
momento da crise econômica global, 
deve-se investir no que realmente 
faz diferença para o negócio, afinal, 
poucos sobreviveriam a uma pande-
mia sem investimento no ambiente 
digital, adaptando as vendas ao que 
estamos chamando de um “novo 
normal”. Essa adaptação permeia 
muitas coisas. Quando se trata de 
presença online, penso que substituir 
ferramentas, como comentei acima, 
para reduzir os custos da empresa 
ou investir em produtos digitais que 
permitam a transformação digital e 

gere novos leads e conversão dos 
clientes, é um bom caminho. O offline 
neste momento está funcionando com 
muitas restrições. 

Como último conselho, acredito que 
a melhor forma é se informar sobre 
as possibilidades de produtos que 
já estão consolidados no mercado e 
apresentam bons resultados, identi-
ficando se eles atendem às necessi-
dades específicas do PME. 

Dessa pandemia levaremos a 
certeza de que para estar online é 
fundamental usar ferramentas que 
facilitem o dia a dia das empresas, 
proporcionando ganhos de alcance 
para o PME, chegando aos clientes 
que o modelo offline não alcança 

O consumidor, por sua vez, adap-
tou-se bem à comodidade que esse 
movimento lhe trouxe, na eficácia 
da jornada de compras, pagamentos 
e entregas à domicílio. Com certeza 
são novos hábitos de consumo que 
vieram pra ficar. 

(*) -  Formada em Administração com 
Habilitação em Marketing pela ESPM, e 

com MBA em Gestão de Projetos pela FGV, 
é Coordenadora do time de Marketing de 

Produtos do portfólio de Varejo, na Locaweb 
(https://www.locaweb.com.br/). 

Como o digital pode ajudar os PME’s neste momento atual de incertezas econômicas
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1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2020, às 14 (quatorze) horas, na sede social do BANCO BMG S.A., localizada na Avenida Presiden-
te Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 
14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação: Tendo sido os edi-
tais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOESP, nas edições dos dias 07, 08 e 09 de julho e no jornal “Empresas e Negócios” de São Paulo, nas edi-
ções dos dias 07, 08 e 09 de julho de 2020, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Quórum de Instala-
ção: a Assembleia Geral Extraordinária foi instalada em 1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de 91,4627% das ações com direito a voto, representativas do capital 
social da Companhia, conforme registros constantes do livro de presença de acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos da Assembleia foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, que 
convidou a Sra. Luciana Buchmann Freire para secretariar os trabalhos. 5. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma sumária e sua publicação 
sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 6. Ordem do dia: Exame e dis-
cussão sobre as seguintes matérias: 6.1. eleição de Manuela Vaz Artigas como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unificado 
até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a ser 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; 6.2. consolidação da composição do Conselho de Administração da Companhia; 6.3. reforma parcial do artigo 28 do Estatuto Social da Compa-
nhia, a fim de registrar que os membros da Diretoria exercerão seus mandatos até a data em que completarem 62 (sessenta e dois) anos de idade; e 6.4. consolidação do Estatuto So-
cial, caso aprovada a reforma mencionada no item (iii) acima. 7. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações: 
7.1. Aprovar, por 365.857.700 votos a favor, a eleição da Sra. Manuela Vaz Artigas, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade nº 251445616, expedida pela 
SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 176.006.338-09, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Itapemirim, 36, Pacaembu, CEP 01246-040, para o 
cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unificado até a posse dos membros do Conselho de Administração eleitos na As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022. 7.1.1. Registra-se que a conselheira ora eleita: (i) atende aos critérios de independência dispostos no Estatuto Social da Companhia, 
enquadrando-se como membro independente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) informou à Companhia que preenche as condições prévias de elegibilidade previstas no 
artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução nº 367, de 29 de maio de 2002 (“Instrução CVM 367”); e (iii) tomará posse no cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do 
Brasil. 7.2. Aprovar, por 365.857.700 votos a favor, a consolidação da composição do Conselho de Administração da Companhia, da seguinte forma: (i) Ângela Annes Guimarães, bra-
sileira, divorciada, socióloga, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Ge-
rais Avenida Álvares Cabral, 1.707, Lourdes, CEP 30170-001, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.414.160, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 375.156.836-00; 
(ii) Antônio Mourão Guimarães Neto, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endere-
ço na Avenida Alvares Cabral, 1.707, 2º andar, Bairro Lourdes, CEP 30170-001, portador da Carteira de Identidade RG nº M-435.156, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 325.371.236-20; (iii) José Eduardo Gouveia Dominicale, brasileiro, casado, bacharel em direito, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, 
com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, Santo Agostinho, CEP 30170-001, portador da Carteira de Identidade 
nº 10.332.967-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 165.192.288-85; (iv) Regina Annes Guimarães, brasileira, solteira, técnica em turismo, residente e domiciliada 
na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, Lourdes, CEP 
30.170-001, portadora da Carteira de Identidade nº M-52.405, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 201.130.726-00; (v) Ricardo Annes Guimarães, brasileiro, casa-
do, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas 
Gerais, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, Santo Agostinho, CEP 30170-001, portador da Carteira de Identidade nº M-1.339.026 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 421.402.186-04; 
(vi) Olga Stankevicius Colpo, brasileira, psicóloga, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de 
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 14º andar; Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, portadora da Carteira de Identida-
de nº 5.472.441-74, expedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 216.118.408.30, na qualidade de Conselheira Independente; (vi) Dorival Dourado Jr., brasileiro, casado, ad-
ministrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 14º andar; Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, portador da Carteira de Identidade nº 6972294 expedida pela 
SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 914.735.788-68, após homologação do Banco Central do Brasil, na qualidade de Conselheiro Independente; e, (viii) Manuela Vaz Artigas, bra-
sileira, solteira, economista, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 14º andar; Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, portadora da Carteira de Identidade nº 251445616, expe-
dida pela SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 176.006.338-09, após a homologação do Banco Central do Brasil, na qualidade de Conselheira Independente. 7.3. Aprovar, por 
365.857.700 votos a favor, a reforma parcial do artigo 28, do Estatuto Social da Companhia, a fim de registrar que os membros da Diretoria exercerão seus mandatos até a data em que 
completarem 62 (sessenta e dois) anos de idade. 7.3.1. Tendo em vista a deliberação aprovada no item 7.3 acima, o artigo 28 do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com 
a seguinte nova redação: “Artigo 28: Os Diretores serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração por um prazo unificado de gestão de 3 (três) anos, 
sendo permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro: Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a posse dos seus substitutos, nos termos 
previstos na regulamentação em vigor. Parágrafo Segundo: Não obstante o disposto no caput, os membros da Diretoria exercerão seus mandatos até a data em que completarem 62 
(sessenta e dois) anos de idade.” 7.4. Aprovar, por 365.857.700 votos a favor, a consolidação do Estatuto Social da Companhia de acordo com as alterações aprovadas no item 7.2 aci-
ma, o qual passará a vigorar na forma do Anexo I a esta ata. 7.5. A eficácia das deliberações acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 
8. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos 
termos do art. 130, Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas pre-
sentes, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 22 de julho de 2020. 9. Assinaturas: Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente. Luciana Buchmann Freire - Secretária. Acio-
nistas: Flávio Pentagna Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Ricardo Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Ângela An-
nes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Regina Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Márcio Alaor de Araújo (p.p. Eduar-
do Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Antonio Mourão Guimarães Neto (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). BMG Participações S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira 
e Ricardo Andreassa). COEMP - Comércio e Empreendimentos S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Comercial Mineira S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime 
Farias Heredia). CSMG - Corretora de Seguros Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e 
Haime Farias Heredia). Confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretária. JUCESP nº 474.865/20-
4 em 09.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I à ata da Assembleia Geral Extraordinária do Banco BMG S.A., realizada em 22 de julho de 2020. Estatuto Social 
do Banco BMG S.A., Companhia Aberta, CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3. Capítulo I - Nome - Sede - Objeto e Duração. Artigo 1º: O Banco BMG S.A. 
(“Companhia”) é uma instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, que se rege por este Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável. Parágrafo 
Único: Com a listagem da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Com-
panhia, seus acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do regulamento de listagem do Nível 1 (“Regulamento do Nível 1”). Artigo 
2º: A Companhia tem sede e foro na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º 
andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, podendo, a critério e por deliberação do Conselho de Administração, e mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do territó-
rio nacional e no exterior, dependências, agências, filiais, sucursais ou correspondentes. Artigo 3º: A Companhia tem como objeto social a prática de todas as operações ativas, pas-
sivas e acessórias permitidas nas normas legais e regulamentares para o funcionamento dos bancos com carteira comercial, de investimento, inclusive câmbio, de crédito, financia-
mento e investimento, de arrendamento mercantil e de crédito imobiliário. Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. Ar-
tigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é 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 centavos), dividido em (i) 400.007.354 (quatrocentos milhões, sete mil, trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas no-
minativas e sem valor nominal; e (ii) 191.467.177 (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e sete) ações preferenciais sem direito a voto, to-
das nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro: Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo: As preferências 
e vantagens das ações preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) prioridade em relação às ações ordinárias no reembolso do capital, em caso de liquidação da Compa-
nhia, sem prêmio; (ii) direito de participar dos lucros em igualdade de condições com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle 
estabelecida no Artigo 43 deste Estatuto Social, em igualdade de condições com as ações ordinárias. Parágrafo Terceiro: Os acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações 
da espécie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal. Os pedidos de conversão de-
verão ser encaminhados por escrito à Diretoria. Os pedidos de conversão recebidos e aceitos pela Diretoria deverão ser homologados na primeira reunião do Conselho de Administra-
ção que se realizar após a aprovação da conversão pela Diretoria. Artigo 6º: A Companhia fica autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, 
mediante deliberação do seu Conselho de Administração, até que este atinja o limite de 200.000.000 (duzentos milhões) de ações. Caberá ao Conselho de Administração fixar, em cada 
caso e dentro do limite autorizado neste Artigo, a quantidade de ações ordinárias e/ou preferenciais a serem emitidas, o local da distribuição, a forma da distribuição, o preço de emis-
são e as condições de subscrição e integralização. Parágrafo Primeiro: Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá ainda: (i) de-
liberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores e emprega-
dos da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital so-
cial mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações. Parágrafo Segundo: A emissão de novas ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja 
feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de 
preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício. Artigo 7º: Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depó-
sito, junto ao Banco Bradesco S.A., instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme designado pelo Conselho de Administração, em nome de 
seus titulares. Parágrafo Único: O custo de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista alienante pela instituição escrituradora, 
conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações, observados os limites máximos fixados pela CVM. Capítulo III - Assembleia Geral. Artigo 8º: A Assembleia 
Geral, convocada e instalada conforme prevista na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao tér-
mino do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim exigirem. Artigo 9º: Compete privativamente à assembleia geral, sem prejuízo de ou-
tras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: (i) alterar o estatuto social; (ii) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Admi-
nistração e do Conselho Fiscal, quando instalado; (iii) fixar o montante global da remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal, quando instalado; (iv) tomar, 
anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; (v) suspender o exercício de direitos de acionista, incluindo direitos 
de voto, de qualquer acionista ou acionistas que deixem de cumprir obrigação legal, regulamentar ou estatutária, na forma do disposto no artigo 120 da Lei das S.A.; (vi) deliberar, de 
acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (vii) deliberar sobre transformação, fusão, cisão, 
incorporação, ou incorporação de ações envolvendo a Companhia; (viii) deliberar sobre desdobramentos ou grupamentos de ações; (ix) deliberar sobre resgate, amortização e reembol-
so de ações de emissão da Companhia; (x) aprovar a apresentação de pedido de recuperação judicial e/ou extrajudicial, ou falência; (xi) deliberar a dissolução e liquidação da Compa-
nhia; (xii) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM; e (xiii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. 
Artigo 10: A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, median-
te anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observado, 
ainda, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a distância em assembleias gerais. Parágrafo Primeiro: 
As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalva-
das as exceções previstas em lei ou em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e devidamente submetidos ao Banco Central do Brasil (“Bacen”), nos termos da regu-
lamentação vigente. Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as ex-
ceções previstas na Lei das S.A. Artigo 11: As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão apresentar documentos que comprovem a sua identidade, sua qualidade de acionista e, 
no caso de acionista pessoa jurídica, a sua representação legal. Parágrafo Único: Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por 
mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e comprovante de identidade do mandatário. Artigo 12: Ressalvas as exceções previstas em lei, 
a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito de voto; em segun-
da convocação, instalar-se-á com qualquer número. Artigo 13: Antes de abrir-se a Assembleia Geral, os acionistas assinarão o “Livro de Presença”, indicando seu nome e a quantida-
de de ações de que forem titulares. Artigo 14: As atas de Assembleias deverão ser lavradas no Livro de Atas das Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia 
Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 15: A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Pre-
sidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro conselheiro, diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do 
Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) secretários. Capítulo IV - Administração. Artigo 16: A Administração da Companhia compete ao 
Conselho de Administração e à Diretoria. Parágrafo Único: A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará condicionada à prévia subscrição do termo de 
anuência dos administradores nos termos do disposto no Regulamento do Nível 1, bem como ao atendimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis (incluindo a homologa-
ção de sua eleição pelo Bacen). Artigo 17: O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor desempenho de suas funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com ob-
jetivos definidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorá-los. Os membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão 
designados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso. Artigo 18: Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração 
se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes. Artigo 19: Dentro dos limites estabelecidos neste Arti-
go, a Companhia indenizará e manterá indenes seus conselheiros de administração, diretores, membros de comitês e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão na 
Companhia (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas 
funções na Companhia. Parágrafo Primeiro: Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em julgado, por agir (i) dentro de seus deveres e pode-
res, com má-fé, culpa, dolo ou mediante fraude; (ii) em violação à lei ou a este Estatuto Social; (iii) fora do exercício de suas atribuições ou (iv) em interesse próprio ou de terceiros, em 
detrimento do interesse social da Companhia, o Beneficiário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica. Parágrafo Segundo: 
As condições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo serão determinadas em instrumento escrito, cuja implantação é da alçada do Conselho de Administração, sem 
prejuízo da contratação de seguro específico para a cobertura de riscos de gestão. Do Conselho de Administração. Artigo 20: O Conselho de Administração será composto de, no 
mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. O Conselho de 
Administração terá 1 (um) Presidente e poderá ter até 3 (três) Vice-Presidentes escolhidos pelos conselheiros entre seus pares. Parágrafo Primeiro: Dos membros do Conselho de Ad-
ministração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os 
eleger. Parágrafo Segundo: Para fins deste Estatuto Social, Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ser controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) não ter exercí-
cio de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia; (iii) não ser cônjuge, companhei-
ro ou parente ou afim, em linha reta ou colateral, até segundo grau de acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador de acionista controlador da Compa-
nhia; (iv) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, de acionista controlador da Companhia, de sociedades coligadas, controladas ou sob o controle 
comum da Companhia; (v) não ter relações comerciais com a Companhia, seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum da Companhia; (vi) não 
ocupar cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da 
referida sociedade ou entidade; (vii) não receber outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum da Compa-
nhia além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controla-
das ou sob controle comum da Companhia, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência 
complementar. Parágrafo Terceiro: Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo Primeiro deste Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Compa-
nhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo Quarto: Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um ter-
ço), poderão ser eleitos para cargos de diretores. Parágrafo Quinto: Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela 
mesma pessoa. Esta regra não se aplicará na hipótese de vacância, sendo que, nesse caso, a Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o 
dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acu-
mulação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Sexto: Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a inves-
tidura dos novos eleitos. Artigo 21: O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, conforme calendário fixado e, extraordinariamente, mediante convo-
cação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com confirmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 (cin-
co) dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e local da reunião, bem como todos os documentos necessários à tomada de decisões na respectiva 
reunião. Parágrafo Primeiro: As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a presença de, no mínimo, 5 (cinco) Conselheiros, devendo necessariamente, 
ao menos, 2 (dois) deles não serem Conselheiros Independentes. Parágrafo Segundo: Será admitida a realização de reunião do Conselho de Administração por meio de teleconferên-
cia ou videoconferência, sendo certo que a participação remota de qualquer Conselheiro em tais reuniões, incluindo a do Presidente, será considerada presença pessoal. Parágrafo 
Terceiro: As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria dos presentes, salvo quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em 
acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e devidamente submetidos ao Bacen, nos termos da regulamentação vigente, tendo o Presidente do Conselho de Administra-
ção o voto de qualidade em caso de empate na votação. Parágrafo Quarto: O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de Administração, ressal-
vadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas no Artigo 22 abaixo. Parágrafo Quinto: O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não 
deverá computar o voto proferido com infração aos termos de qualquer acordo de acionistas que esteja devidamente arquivado na sede da Companhia e que tenha sido devidamente 
submetido ao Bacen, nos termos da regulamentação vigente, conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A. Parágrafo Sexto: Independentemente das formalidades de convocação 
previstas neste Artigo, serão consideradas regulares as reuniões a que comparecerem todos os conselheiros. Artigo 22: Em caso de ausência ou impedimento temporário do Presiden-
te, o mesmo será substituído por um dos Conselheiros Vice-presidentes ou, nesta impossibilidade, o Conselho de Administração indicará o substituto interino, dentre seus membros, 
desde que não seja Conselheiro Independente. Neste caso, o substituto exercerá a competência plena designada ao Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, inclu-
sive o voto de qualidade mencionado no Parágrafo Terceiro do Artigo 21 acima. Em não havendo referida designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do Presi-
dente para atuação em reunião específica, na abertura da respectiva reunião, com estrita observância às disposições deste Artigo. Parágrafo Único: No caso de vacância de cargo 
de membro de Conselho de Administração por morte, renúncia, ou qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo 
de mandato restante do substituído, que deverá ser convocada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Ocorrendo a vaga ou impedimento definitivo do Presidente, o Conselho de 
Administração deliberará a indicação de um de seus membros para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Artigo 23: Todas as deliberações do Conselho de Administra-
ção constarão de atas lavradas no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Artigo 24: Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições de-
terminadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento geral; b) eleger e destituir os 
membros da Diretoria, do Comitê de Pessoas e Remuneração da Sociedade e do Comitê de Auditoria, subordinados ao Conselho de Administração, bem como fixar-lhes as atribuições 
e respectivas áreas de atuação, podendo, ainda, atribuir, em caráter permanente ou transitório, funções especiais, a qualquer membro da Diretoria, com a intitulação que entender con-
veniente, respeitadas as conferidas por este Estatuto Social; c) fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar in-
formações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) submeter à Assembleia Geral o re-
latório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia, os pareceres dos auditores independentes, relatório resumido do Comitê de Auditoria, bem como propostas para 
destinação dos lucros e de alteração do Estatuto Social; f) autorizar a participação da Companhia e a alienação da participação da Companhia, em outras sociedades não integrantes 
do conglomerado BMG, em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; g) autorizar a alienação de 
bens do ativo permanente e constituir ônus reais sobre ativos imobilizados em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balan-
ço patrimonial auditado; h) autorizar a contratação de operações da Companhia que envolvam alienação de bens móveis de sua titularidade, cujos valores envolvidos sejam superio-
res a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; exceção feita às operações de cessão de créditos pela Companhia, com 
ou sem coobrigação, realizadas no curso normal de seus negócios; i) autorizar previamente a realização de operações de crédito pela Companhia, as quais serão avaliadas e aprova-
das pelo Fórum de Crédito, nos termos de seu Regimento Interno, aprovado em conformidade com o item (p) abaixo; j) autorizar previamente a contratação de operações de captação 
de recursos pela Companhia, no mercado local ou internacional, em valores superiores a 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; 
k) autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal dos negócios, tendo a Companhia como contratante, tais como contratos de prestação de ser-
viços e afins, em valor superior a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; l) fixar a linha de ação a ser adotada pela 
Companhia nas assembleias gerais das sociedades das quais seja acionista ou sócia e indicar o representante legal da Companhia que comparecerá às mencionadas assembleias ou 

representará a Companhia em alterações contratuais; m) distribuir, nos limites fixados pela Assembleia Geral, a remuneração e eventuais gratificações dos administradores; n) apro-
var a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da Companhia a serem submetidos às assembleias gerais das sociedades das quais ela seja acionista ou sócia, para exer-
cer cargos na administração ou na fiscalização; o) aprovar e alterar o organograma funcional da Companhia; p) aprovar todos os regimentos internos e políticas da Companhia, em es-
pecial (i) o Regimento Interno do Fórum de Crédito que definirá todas as condições e alçadas para aprovação de operações de crédito em geral nas quais a Companhia seja credora; e 
(ii) o Regimento Interno do Fórum de Ativos e Passivos da Companhia (ALCO), que conterá as condições operacionais, alçadas de decisão, diretrizes e políticas a serem adotadas pela 
Companhia; (iii) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, previsto no Artigo 33 abaixo, e (iv) o Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Remuneração, previsto no Artigo 34 abai-
xo; q) escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre quaisquer matérias; r) deliberar sobre 
a abertura de filiais, sucursais, agências ou dependências em qualquer parte do país ou no exterior; s) definir as normas gerais relativas à participação dos membros da Diretoria e em-
pregados nos lucros da Companhia; t) deliberar sobre qualquer matéria não regulada neste Estatuto Social, resolvendo os casos omissos; u) designar e destituir o Ouvidor da Compa-
nhia; v) avaliar formalmente, ao término de cada ano, o desempenho dos comitês constituídos; w) determinar o levantamento de balanços intermediários e com base nestes declarar 
dividendos; x) autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de integralização e as condi-
ções de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja coloca-
ção seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; 
y) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela 
Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência 
dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em 
ações; z) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispo-
sitivos legais e regulamentares pertinentes; aa) aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações; e bb) deliberar sobre qualquer matéria que lhe 
seja submetida pela Diretoria e pelos Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar necessário. Da Diretoria - Seção I - Com-
posição. Artigo 25: A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 6 (seis) e, no 
máximo, 16 (dezesseis) membros, dentre os quais serão designados os cargos de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores, Diretores Executivos Vice-Presidentes, Di-
retores Executivos e Diretores sem designação especifica, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos, sendo os cargos de Dire-
tor Presidente e Diretor de Relações com Investidores de preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Ainda, os Diretores poderão acumular cargos. Parágra-
fo Primeiro: O Conselho de Administração fixará as quantidades de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função de Diretor Pre-
sidente, Diretor de Relações com Investidores, bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação espe-
cífica. Parágrafo Segundo: O Diretor Presidente deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do colegiado. Parágrafo Terceiro: Sempre que necessário, os Direto-
res Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específica serão substituídos por designação do Conselho de Administração, devendo o substituto 
atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. Seção II - Competência. Artigo 26: Compete ao Diretor Presidente, ao Diretor de Relações com Investidores, aos Diretores 
Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação especifica, além das atribuições legais: a) Participar das reuniões da Diretoria; e b) Fazer com que se-
jam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho de Administração, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da Diretoria. Arti-
go 27: Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor 
Presidente: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a as-
segurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração; (iii) Elaborar o Plano Operacional Anual a ser submetido ao Conselho de 
Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos 
e dos Diretores sem designação específica, bem como o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção feita ao Diretor sem designação específica que vier a ser responsá-
vel pela auditoria interna da Companhia, cuja atuação será diretamente subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e não ao Diretor Pre-
sidente; (vi) Tomar as decisões de sua alçada; e (vii) Tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete privativamente ao Dire-
tor de Relações com Investidores: (i) Prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Com-
panhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) 
Representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e (iii) Desempenhar 
as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente. c) Compete aos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Dire-
tores sem designação específica: (i) Colaborar com o Diretor Presidente no desempenho de suas funções, exceção feita ao Diretor sem designação específica que vier a ser responsá-
vel pela auditoria interna da Companhia, a fim de preservar a independência das atividades auditadas; (ii) Administrar e supervisionar as áreas que lhes forem conferidas na forma da 
alínea (b) do Artigo 24; (iii) Supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempe-
nhos; e (iv) Tomar as decisões de sua alçada. Seção III - Eleição e Destituição. Artigo 28: Os Diretores serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administra-
ção por um prazo unificado de gestão de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro: Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus 
cargos até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. Parágrafo Segundo: Não obstante o disposto no caput, os membros da Diretoria exerce-
rão seus mandatos até a data em que completarem 62 (sessenta e dois) anos de idade. Seção IV - Representação. Artigo 29: Os membros da Diretoria ficam investidos dos mais 
amplos poderes de administração da Companhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins e objetivos da Companhia, observado sempre o disposto no Artigo 24 
deste Estatuto Social, devendo, todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a Companhia, serem assinados por 2 (dois) diretores, sendo um 
deles necessariamente o Diretor Presidente, o Diretor de Relações com Investidores, o Diretor Executivo Vice-Presidente ou Diretor Executivo. Parágrafo Único: Na hipótese de au-
sência temporária do Diretor Presidente, este deverá nomear, entre os Diretores Executivos Vice-Presidentes, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretores Executivos, um subs-
tituto, para assinar em conjunto com outro diretor, ambos com poderes específicos e prazo determinado. Artigo 30: A Companhia também poderá ser representada por (i) qualquer um 
dos Diretores em conjunto com um procurador; (ii) 2 (dois) procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados; (iii) 1 (um) procura-
dor ou qualquer um dos Diretores, nas situações especificadas no Parágrafo Terceiro abaixo. Parágrafo Primeiro: Na constituição de procuradores, a Companhia será representada 
por 2 (dois) Diretores, da seguinte forma: (i) Diretor Presidente em conjunto com 1 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Executivo 
ou com 01 (um) Diretor sem designação especifica ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Diretor de Relações com Investidores ou um Diretor Executi-
vo, ou (iii) 02 (dois) Diretores Executivos em conjunto. Parágrafo Segundo: Nas constituições de procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro 
em geral, visando a postulação de medidas ou defesa da Companhia, esta poderá ser representada por: (i) Diretor Presidente em conjunto com 01 (um) Diretor Executivo Vice-Presiden-
te, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor sem designação específica ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com 
o Diretor de Relações com Investidores ou um Diretor Executivo ou Diretor sem designação específica; (iii) 02 (dois) Diretores Executivos, ou (iv) um Diretor Executivo em conjunto com 
um Diretor sem designação específica. Parágrafo Terceiro: A Companhia poderá ser representada por 1 (um) procurador com poderes específicos ou por qualquer um dos diretores 
nas seguintes hipóteses (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos 
mandatos com cláusula ad judicia; e (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a sociedade participe. Artigo 31: 
As procurações outorgadas pela Companhia especificarão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que poderão ser por prazo in-
determinado. Artigo 32: É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer diretor ou procurador que envolva a Companhia em obrigações relativas a 
negócios e operações estranhos ao seu objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Capítulo V - 
Do Comitê de Auditoria. Artigo 33: A avaliação sobre a eficiência e confiabilidade do Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos da Companhia, a apreciação da 
conformidade das operações e negócios da Companhia com os dispositivos legais, os regulamentos e a política da Companhia, a supervisão das atividades da auditoria interna e o mo-
nitoramento da auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem caberá, também, recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos au-
ditores independentes. Parágrafo Primeiro: O Comitê de Auditoria será constituído por, no mínimo, 3 (três) membros, com mandato fixo de 3 (três) anos, eleitos pelo Conselho de Ad-
ministração, na forma disposta no artigo 13, inciso I, da Resolução nº 3.198/2004, alterada pela Resolução 4.329/2014. O Conselho de Administração nomeará, também, o Presidente 
do Comitê e o membro Especialista. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vi-
gor. Parágrafo Segundo: Dentre os membros do Comitê, pelo menos um deles deverá ser o membro Especialista, o qual deverá possuir comprovadamente conhecimentos nas áreas 
de contabilidade e auditoria. Parágrafo Terceiro: O Conselho de Administração poderá, a seu critério, alterar a composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os 
seus membros. Parágrafo Quarto: Constitui também atribuição do Comitê de Auditoria estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser apro-
vadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição da Companhia. Parágrafo Quinto: O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo, trimestral-
mente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e com a Auditoria Interna, para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que 
se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros. Reunir-se-á, ainda, por convocação do seu Presidente, e deverá zelar: a) 
pela qualidade e integridade dos processos de fechamento contábil, demonstrações financeiras e informações adicionais; b) pela conformidade com os requisitos legais e regulamen-
tares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. Parágrafo Sexto: O Conselho de Administração definirá a ver-
ba destinada à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas para o seu funciona-
mento, incluindo contratação de especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Sétimo: Os membros do Comitê de Auditoria não receberão nenhum outro 
tipo de remuneração da Companhia ou de suas empresas ligadas que não seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. Parágrafo Oitavo: Sendo o membro 
do Comitê de Auditoria também integrante do Conselho de Administração da instituição ou de qualquer das empresas integrantes do conglomerado BMG ou de suas coligadas, fica fa-
cultada a opção pela remuneração relativa a um dos dois cargos. Parágrafo Nono: O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao final de cada exercício social, relatório sobre o acompa-
nhamento das atividades relacionadas com as Auditorias Independente e Interna e com o Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos, encaminhando cópia ao Conse-
lho de Administração e mantendo-o à disposição do Bacen pelo prazo mínimo de cinco anos. Nos mesmos termos, será elaborado relatório semestral, ao final do primeiro semestre de 
cada exercício social.  Parágrafo Décimo: O resumo do relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações, será publicado em conjunto com as demonstrações 
contábeis. Do Comitê de Pessoas e Remuneração. Artigo 34: O Comitê de Pessoas e Remuneração com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por até 8 
(oito) membros efetivos, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, sendo um deles eleito o Presidente do Comitê, o qual necessariamente 
será membro do Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro: O Comitê de Pessoas e Remuneração reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração. Parágrafo Segun-
do: Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Pessoas e Remuneração deverá ser membro independente, caracterizando-se tal independência pelo mesmo conceito trazido no Pa-
rágrafo Segundo do Artigo 20 acima. Parágrafo Terceiro: Os integrantes do Comitê de Pessoas e Remuneração deverão possuir a qualificação e a experiência necessárias para ava-
liar de forma independente a política de remuneração dos administradores da Companhia. Parágrafo Quarto: São atribuições do Comitê de Pessoas e Remuneração: a) elaborar a po-
lítica de remuneração dos administradores, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de 
recrutamento e desligamento; supervisionando a sua implementação e operacionalização, bem como efetuando a revisão anual, recomendando ao Conselho de Administração a sua 
correção ou aprimoramento; b) exercer suas atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas pela Companhia que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Remu-
neração único; c) propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma prevista em lei; d) ava-
liar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; e) analisar a política de remuneração de administradores em 
relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação às empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; f) zelar para que a Política 
de Remuneração dos Administradores esteja permanentemente compatível com a Política de Gestão de Riscos, com as metas e situação financeira atual e esperada da Companhia e 
com o que dispuser a lei e a regulamentação aplicável; g) avaliar e propor nomeação de membros do Conselho de Administração e dos Comitês da Companhia; h) determinar o perfil 
e qualificação dos principais cargos de administração com base na estratégia da Companhia; i) coordenar a busca e designação de membros da diretoria da Companhia com base em 
orientações do conselho de administração da Companhia; j) contratar e coordenar consultoria externa para temas relacionados a talentos e remuneração; k) supervisionar o planeja-
mento de sucessão de membros da diretoria e do conselho de administração da Companhia; l) avaliar o orçamento e política de remuneração variável da Companhia baseada em per-
formance; e m) supervisionar a avaliação de performance dos membros da diretoria da Companhia. Parágrafo Quinto: O Comitê de Pessoas e Remuneração reunir-se-á: a) no mínimo 
trimestralmente, para avaliar e propor a remuneração fixa e/ou variável dos administradores da Companhia e de suas controladas que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Re-
muneração único. b) nos 3 (três) primeiros meses do ano, para avaliar e propor o montante global anual de remuneração a ser fixado para os membros dos órgãos de administração, a 
ser submetido às Assembleias Gerais da Companhia e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Remuneração único. Parágrafo Sexto: A remuneração dos mem-
bros do Comitê de Pessoas e Remuneração será definida pelo Conselho de Administração. Parágrafo Sétimo: O Comitê de Pessoas e Remuneração deve elaborar, com a periodicida-
de e nos termos exigidos pela regulamentação vigente, documento denominado “Relatório do Comitê de Pessoas e Remuneração”. Da Ouvidoria. Artigo 35: A Companhia terá uma 
Ouvidoria, composta de 1 (um) Ouvidor, designado pelo Conselho de Administração, dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funciona-
mento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos, cujo prazo de mandato será de 3 (três) anos, que atuará em 
nome das Instituições integrantes do Conglomerado Financeiro BMG, assim entendidas como todas as entidades, sociedades e instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen cujo 
controle, na forma definida pelo artigo 116 da Lei das S.A., seja da Companhia ou de seus controladores. Parágrafo Primeiro: Caberá ao Conselho de Administração a destituição do 
Ouvidor nos termos da alínea “u” do Artigo 24 acima, que poderá destitui-lo na hipótese de descumprimento das atribuições previstas no presente Artigo ou a qualquer tempo. Pará-
grafo Segundo: A Ouvidoria terá como atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido so-
lucionadas nos canais de atendimento primário das instituições previstas no “caput” deste Artigo; b) atuar como canal de comunicação entre as instituições previstas no “caput” des-
te Artigo e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; c) informar o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” deste Ar-
tigo a respeito das atividades da Ouvidoria; d) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor; e) atender, registrar, instruir, 
analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; f) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das de-
mandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, 
por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação; 
g) encaminhar resposta conclusiva para demanda no prazo previsto; h) manter o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” deste Artigo informado sobre os pro-
blemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores das Instituições previstas no “caput” deste Ar-
tigo para solucioná-los; e i) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qua-
litativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Terceiro: A Companhia compromete-se a: a) criar condições adequadas 
ao funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e b) assegurar o acesso da Ouvidoria às 
informações necessárias para a elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exer-
cício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Quarto: A função de Ouvidor será desempenhada por pessoa do quadro administrativo da Companhia, com 
formação compatível e capacidade técnica para o melhor e mais adequado atendimento aos clientes e usuários, sendo que, nos termos da regulamentação, o Ouvidor não poderá de-
sempenhar outra função na Companhia, exceto a de diretor responsável pela Ouvidoria. Conselho Fiscal. Artigo 36: A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não per-
manente, composto de, no mínimo, 3 (três) membros e, no máximo, 5 (cinco) membros, e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal, bem 
como os deveres e responsabilidades de seus conselheiros, atenderão às disposições legais pertinentes. Artigo 37: Na oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia 
Geral disporá sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e sobre a fixação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social e Resultados. Artigo 38: O exercício social 
terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro, tendo a duração de 1 (um) ano. Parágrafo Único: Em 30 de junho e 31 de dezembro serão elaborados, observadas as re-
gras contábeis aplicáveis e com base na escrituração mercantil da Companhia, (i) o balanço patrimonial; (ii) a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; (iii) a demonstração 
do resultado do exercício; (iv) a demonstração dos fluxos de caixa; e (v) a demonstração do valor adicionado. Artigo 39: Do resultado apurado em cada exercício social serão deduzi-
dos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros 
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Artigo 40: Após as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido do exercício terá a seguinte des-
tinação: a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vin-
te e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; c) uma parcela do lu-
cro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; d) poderá ser desti-
nada para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do divi-
dendo obrigatório; e) uma parcela não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A., após deduzida a re-
serva indicada no item (d) acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fim custear investimentos para crescimento e expan-
são e financiar o capital de giro da Companhia, ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros (excetuadas as reservas de 
lucros a realizar, as reservas para contingências e a reserva de incentivos fiscais), não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social da Companhia, nos termos 
da Lei das S.A.; e f) a Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou 
neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro: O dividendo obrigatório previsto na alínea (b) deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à 
Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. Parágrafo Segundo: Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quan-
do pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputa-
do ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. Parágrafo Terceiro: É facultado ao Conselho 
de Administração, conforme as normas gerais que definir, atribuir participação aos membros da Diretoria nos lucros da Companhia de até 10% (dez por cento) do resultado do exercí-
cio, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, observadas as limitações previstas na Lei das S.A. A fim de evitar eventuais conflitos de interes-
ses, é vedado ao Diretor sem designação específica que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia participar nos lucros da Companhia. Parágrafo Quarto: A partici-
pação aos administradores de que trata o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele 
se ajustará. Artigo 41: A Companhia, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, poderá levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos interme-
diários, à conta do lucro apurado, de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Primeiro: A Companhia poderá, ainda, 
levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, respeitado o limite legal. Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros 
aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste 
Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo Terceiro: Os dividendos não reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à dispo-
sição do acionista, prescreverão em favor da Companhia. Capítulo VII - Alienação de Controle. Artigo 42: A alienação direta ou indireta de controle da Companhia a terceiro, a tí-
tulo oneroso, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a rea-
lizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto todas as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos pre-
vistos na legislação, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Parágrafo Primeiro: Para os fins deste Artigo, entende-se por controle e seus termos 
correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de 
direito, independentemente da participação acionária detida. Parágrafo Segundo: A obrigação prevista no caput se aplica à alienação de controle por uma única operação ou por ope-
rações sucessivas. Parágrafo Terceiro: A oferta pública de aquisição de ações deve observar as condições e os prazos previstos na legislação, na regulamentação em vigor e neste 
Estatuto Social. Parágrafo Quarto: A alienação direta ou indireta de controle da Companhia estará sujeita, ainda, à prévia aprovação do Bacen, nos termos da regulamentação apli-
cável. Artigo 43: Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da oferta pública de aqui-
sição de ações, bem como divulgar a demonstração justificada desse valor. Capítulo VIII - Arbitragem. Artigo 44: A Companhia, seus acionistas, administradores, e membros do con-
selho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qual-
quer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, em especial, 
decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Bacen e pela CVM, bem 
como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível 1, dos demais regulamentos da B3 e do 
Contrato de Participação no Nível 1. Capítulo IX - Dissolução e Liquidação. Artigo 45: A Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação da assem-
bleia geral ou nos demais casos previstos em lei. Parágrafo Único: Compete à assembleia geral estabelecer a forma de liquidação e nomear o liquidante ou liquidantes, bem como o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo X - Disposições Finais. Artigo 46: As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, 
bem como as demais as regras referentes ao Regulamento do Nível 1 constantes deste Estatuto Social, somente terão eficácia a partir da data da publicação do anúncio de início da 
oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.

BANCO BMG S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Julho de 2020

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Regina Fernandes (*) 

Para isso, existem algumas formas de gerenciamento, da 
mais tradicional, com atendimentos presenciais, à online, 
que oferece soluções de maneira simples e totalmente pela 

internet, além das digitais, que se utilizam de tecnologia para 
apoiar o atendimento sem eliminar o atendimento de um profis-
sional que dará suporte e orientação técnica. Cada uma possui 
vantagens e desvantagens e serão indicadas conforme o tipo 
do negócio e as expectativas e necessidades do empreendedor. 

Para começar, vamos abordar as vantagens de cada uma. É 
impossível não mencionar o preço como o grande ganho da con-
tabilidade online (ou por plataforma). Para negócios iniciantes, 
com pouca verba e que necessitam apenas de serviços pontuais, 
como a entrega de obrigações acessórias e emissão de notas fi-
cais, pode ser uma ótima alternativa. Além disso, algumas delas, 
como a da Capital Social, escritório em que atuo há mais de 10 
anos, permite até a emissão de boletos, mediante uma taxa extra. 

Pode-se dizer que a modalidade virtual entrega o necessário para 
fazer a gestão financeira de um pequeno negócio – ou, melhor, 
um negócio com baixa complexidade. A principal desvantagem 
da contabilidade por plataforma é também o benefício da mo-
dalidade presencial, em que um escritório faz um atendimento 
consultivo para o sucesso dos negócios da empresa. 

Além de entregar tudo que já foi mencionado anteriormente, nessa 
opção, o empresário tem todo o suporte técnico que precisa no seu 
dia a dia, podendo tirar dúvidas a qualquer momento com uma equipe 
especializada. Assim, ao contrário da plataforma, não é necessário 
aplicar uma inteligência ao cadastramento de dados nos formulários, 
nem mesmo se atentar a prazos de entrega de documentos. 

A contabilidade é uma área essencial a toda empresa. Estar em dia com a gestão contábil, fiscal e financeira 
garante vida longa ao negócio, além de facilitar seu planejamento estratégico. 

Freepik

e indústria, justamente por serem áreas de alta complexidade 
contábil e fiscal: têm venda entre estados, operações de troca, 
ações sob as quais incidem uma série de regras tributárias que 
a contabilidade online não vai dar conta.

Entendo que há vantagens e desvantagens em cada modalida-
de e, por isso, optei por adotar as duas na Capital Social – uma 
contabilidade híbrida, que atenda a diversos perfis de clientes e 
facilite o dia a dia do empreendedor. Nossa plataforma é rápida, 
simples e intuitiva: não é difícil encontrar as informações dentro 
do site ou aplicativo. 

Já para quem opta por nossos serviços como escritório, ofe-
recemos uma consultoria contábil, com estratégias baseadas na 
inteligência do negócio, orientação técnica e trabalho proativo. 
Acredito que essa seja a tendência da contabilidade do futuro, 
uma contabilidade digital que conte também com toda assistência 
necessária para o negócio. 

O cliente cadastra as informações no site, que ficam disponíveis 
para nossa consultoria, tem todos os serviços disponíveis e também 
pode ligar e obter uma orientação técnica personalizada, um apoio 
efetivo. O importante é entender que, em ambas modalidades, 
há tecnologia envolvida. Mesmo o cliente mais tradicional, con-
servador, precisa se atualizar porque o mundo mudou. 

As entregas de documentos não são mais feitas por meio de 
office-boys, mas pelo próprio preenchimento online. O mundo 
é mais interativo, ágil e veloz – e a contabilidade jamais ficaria 
de fora dessa tendência.

(*) - É perita contábil, trainer em gestão, mentora e responsável técnica da 
Capital Social, escritório de contabilidade que objetiva facilitar o dia a dia do 

empreendedor (https://capitalsocial.cnt.br/).

#tenhacicatrizes

Marcelo Salvo

As seis competências mais efetivas 
do Vendedor de Alta Performance

Marcelo Salvo (*)

Pode ser que seja uma dúvida de diversos vendedo-
res, entender quais as competências mais efetivas 

utilizadas atualmente para vender mais? Ou ainda, o 
que os vendedores de alta performance normalmente 
fazem de diferente para chegar em outro estágio em 
relação as equipes comerciais?

Separei seis competências, que em minha forma de 
pensar, são os diferenciais entre o vendedor comum 
e o vendedor de alta performance.

1 – Usar uma Comunicação Efetiva:
A comunicação é o calcanhar de aquiles dentro 

das organizações.
É importante que todos saibam que uma comunica-

ção só acontece quando alguém fala e a outra pessoa 
entende o que está sendo dito.

Atualmente a comunicação digital é uma boa forma 
de fazer negócios, porem existem alguns desafios 
para superar.

Não conseguimos decifrar o tom da linguagem, 
dependendo de como é escrito um texto podemos 
interpretar errado, tanto positivamente quanto ne-
gativamente

Também a escrita simplificada é um grande caminho 
para não ser entendido

Outro ponto é que quando não somos atendidos 
imediatamente, imaginamos diversas coisas que nem 
sempre são verdadeiras, pensamos que as pessoas 
não responderam por que escrevemos algo que não 
deveriamos ter escrito, quando na verdade, se tratava 
apenas do tempo que a outra parte tinha disponível 
para nos responder.

A comunicação digital também foi prejudicada pela 
quantidade de fake news, o que leva à desconfiança 
daquilo que escrevemos ou compartilhamos.

Os vícios de linguagem atrapalham também sua 
comunicação, né, tá, ok, então, e gírias podem reduzir 
o público que parou para te ouvir.

A comunicação vocal está pautada em entonação 

e ênfase no que dizemos. Dentro desse caminho, o 
volume do som e a quantidade de palavras, fará todo 
sentido.

E a comunicação não verbal, tem a ver com gestos, 
expressões faciais e corporais, postura e olhares, o 
que deve fazer conexão com a comunicação vocal. 
As duas juntas representam 93% do que as pessoas 
analisam em uma conversa ou apresentação.

Cada público tem sua forma de assimilar o que 
dizemos, então é nossa responsabilidade e obrigação 
adequar nossa comunicação para sermos entendidos

Considerando o círculo dourado do Simon Sinek, 
todas as pessoas sabem bem o que elas fazem, al-
gumas pessoas e empresas sabem como fazer, mas 
apenas uma pequena quantidade sabe muito bem o 
porquê fazem.

Na comunicação é a mesma coisa, sempre que esta-
mos nos comunicando profissionalmente, precisamos 
saber o porquê antes de tudo

2 – Usar Técnicas de Perguntas
Perguntas abertas, provocam o cliente, a explicar 

o que ele necessita, mesmo que ele não saiba tudo o 
que precisa. No primeiro momento ele dá ao vende-
dor um norte para que possa fazer novas perguntas 
e aos poucos entender as necessidades implícitas e 
explicitas do cliente.

Algumas técnicas apresentam quatro passos para 
que as sequências de perguntas levem a conversa 
para o fechamento do negócio.

Perguntas Iniciais – Nos fazem entender a situ-
ação atual de um determinado problema

Perguntas Emocionais – Elas levam o cliente 
a descobrir os motivos pelo qual quer resolver um 
problema, motivado pela emoção

Perguntas Agravantes – Essas perguntas agra-
vam o problema do cliente para que ele descubra que 
precisa resolvê-lo imediatamente

Perguntas de fechamento – Nessa fase de per-
guntas, ele descobre que o momento é aquele e que 
resolver o problema só depende dele 

3 – Usar Técnicas de Persuasão
É importante dizer que persuasão não é manipula-

ção, a manipulação beneficia somente uma das partes 
e a persuasão beneficia ambos os lados.

As técnicas de persuasão são utilizadas para que o 
cliente tome sua decisão rapidamente durante a nossa 
abordagem, caso ele deixe para pensar ou decidir mais 
tarde, poderá nunca mais voltar a falar conosco pela 
facilidade de fechar com aquele que for mais 
cômodo e não necessariamente o melhor.

Entre as melhores técnicas de persuasão, 
podemos citar a escassez, porque as pesso-
as gostam de comprar quando tem pouco em 
estoque, quando tem muito de algo perde-se 
o desejo. Temos também a técnica de contar 
histórias, que faz o cliente prestar atenção no 
que estamos contando e visualizar o produto ou 
serviço na vida deles atendendo suas expecta-
tivas e necessidades.

4 – Humanizar os Relacionamentos 
Quando humanizamos os relacionamentos, 

criamos laços de afinidade e abertura e o que 
parece ser um trabalho difícil de fazer é mais 
fácil do que se imagina.

Estar por perto quando o cliente nos procurar, 
retornar imediatamente, ser flexível e trans-
parente, se colocar à disposição para resolver 
problemas e fazer o cliente ganhar tempo, di-
nheiro e qualidade de vida é uma das melhores 
técnicas para se conseguir algo dele.

Se considerarmos que o cliente é importante, 
humanizar é uma continuação desse respeito e 
agradecimento por ele nos dar a oportunidade de 
participarmos de sua evolução e sua satisfação.

5 – Organização
A gestão de tempo é uma competência para 

produzir mais em menos tempo através da orga-
nização, priorizando suas tarefas e dando foco e 
atenção a uma atividade de cada vez.

Eliminar as distrações e deixar de procrastinar 
fazem parte desse processo, mas o principal na 
gestão de tempo é a mudança de mindset, nada 
acontecerá se não houver a mudança do modelo 

mental, de perspectiva, dos conceitos e visões 
diferentes.

Como dizia Albert Einstein “Loucura é 
querer resultados diferente, utilizando as 
mesmas ações”

6 – Fazer uma Apresentação de Valor – 
Quanto melhor e mais rápido você se apresenta, 
mais você influencia pessoas.

Para realizar um pitch de vendas, você pre-
cisa focar a apresentação nas vantagens que 
poderá proporcionar para a pessoa que esta 
te ouvindo, sem se estender na apresentação, 
mas sendo assertivo, indo direto ao ponto. 

Se desenvolver constantemente essas com-
petências, mais próximo de um vendedor de 
alta performance você estará. Para que isso 
ocorra, terá de ter humildade em aceitar que 
pode estar atrasado quanto às competências e 
também pode estar errando em alguma etapa 
do funil de vendas.

Mudando o modelo mental, o caminho certo 
se abrirá e o sucesso estará mais próximo de 
você.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, é 
diretor da Atitude Profissional Educação Corporativa. 

Com 30 anos de experiência em vendas é  graduado 
em Administração e Artes Cênicas – Ator, com especiali-

zado em Gestão de RH e pós graduado em Marketing e 
Negociação e Vendas pela FAAP .  Professor de Pós e 

MBA na B. I. International e Senac , é também Escritor do 
livro Atitude Profissional.
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Basta preencher as informações necessárias, que serão indicadas 
por esses profissionais, e deixar que o escritório tomar conta do 
restante. Portanto, uma das desvantagens da plataforma é jus-
tamente essa necessidade de manter uma organização e ter um 
conhecimento prévio sobre legislação fiscal e trabalhista, além 
das obrigações contábeis. Se há dúvidas ou desconhecimento 
sobre algum processo, contratar uma orientação à parte pode 
acabar estourando o orçamento previsto para o mês.

Para decidir qual a modalidade mais adequada para cada ne-
gócio, é essencial levar em consideração alguns pontos, como a 
complexidade da atividade, a quantidade de notas fiscais emiti-
das e também de funcionários. Mas uma notícia é animadora: ao 
contrário do que muitos pensam, a contabilidade por plataforma 
é válida para empresas de todos os portes e segmentos! 

Basta entender o que se espera da prestação desse serviço. 
A única ressalva que eu faria seria para empresas de comércio 

CONTABILIDADE: 
ESCRITÓRIO OU PLATAFORMA?

VANTAGENS E DESVANTAGENS



Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
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 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ELDER AMARAL DIAS, profissão: assistente de conferência, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1982, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Elter Vicente Dias e de Sebastiana Amaral Dias. 
A pretendente: GABRIÉLA MATIAS DA SILVA, profissão: teleoperadora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco da Silva e de Maria 
Joana Matias da Silva.

O pretendente: JOE PEREIRA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joel Ferreira da Silva e de Diana Pereira Calixto. A 
pretendente: BRUNA RIBEIRO DA SILVA, profissão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/2000, residente e do-
miciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Fernando da Silva e de Romilda Ribeiro.

O pretendente: JOILSON COSTA DA SILVA, profissão: coordenador de lavagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Pereira da Silva 
e de Patricia Rosa da Costa. A pretendente: TAINÁ HELENA BARRETO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Carlos Barreto e de 
Roseli Aparecida da Silva Barreto.

O pretendente: RAFAEL SANTANA JUNIOR, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rafael Santana Sobrinho e de Leila Crem da 
Silva Santana. A pretendente: LARISSA SILVA MENEZES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alberto Rodrigues de Menezes 
e de Maria da Conceição Silva.

O pretendente: OLUMIDE OLUWATOBI ILESANMI, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Akure, Nigéria, data-nascimento: 02/09/1996, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, filho de Ilesanmi Omolewo e de Rebecca Omolere. A pretendente: 
LARISSA ESTEFANY GARBIM DA SILVA, profissão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Aparecido da Silva e de Leticia Regina 
Coutinho Garbim.

O pretendente: EDMILSON BUARQUE DOS SANTOS, profissão: serralheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Vitoria de Santo Antão, PE, data-nascimento: 30/04/1978, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Daniel Manoel dos Santos e de Elian 
Buarque dos Santos. A pretendente: SILVIA ALICE DE LIMA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: Bezerros, PE, data-nascimento: 01/04/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Severino de Lima e de Maria 
Alice da Silva Lima.

O pretendente: HENRIQUE SANTOS SILVA, profissão: técnico de celular, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Santana da Silva e 
de Giselma Gomes dos Santos. A pretendente: DANIELA MIRANDA DOS SANTOS, 
profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 24/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Agenor Marinho dos Santos e de Rozimer Augusta Miranda dos Santos.

O pretendente: ROMICIO GOMES DE OLIVIERA, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brejões, BA, data-nascimento: 01/10/1951, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Senhorinho Costa de Oliveira e de Romilda Go-
mes Pereira. A pretendente: ADEILDA DA COSTA LUNA, profissão: auxiliar de saúde 
bucal, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 21/11/1959, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João da Costa Luna e de 
Maria do Carmo Luna.

O pretendente: RAFAEL JOSÉ ROCHA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvana Regina Rocha. A pretendente: JULIANA EVELYN 
MARTINS DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Laercio dos Santos e de Marcia das Graças Martins.

O pretendente: ELTON MANSÃO FERREIRA, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1995, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Heleno Justino Ferreira e de Marli Alves Mansão. 
A pretendente: REBECA DA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Jose de Oliveira e de Eliete 
Leite da Silva de Oliveira.

O pretendente: REINALDO BARBOSA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itabaianinha, SE, data-nascimento: 29/03/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Barbosa dos Santos e de 
Marilene do Nascimento. A pretendente: DAIANA SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivan Pereira 
de Oliveira e de Izenilda Silva Santos.

O pretendente: DIÓNATÃ ROBERTO SANTOS SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itacaré, BA, data-nascimento: 15/04/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Silva e de Anadir 
Souza Ribeiro dos Santos. A pretendente: SARA FONSECA, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto 
Fonseca.

O pretendente: VINICÍUS AUGUSTO DA SILVA CARDOZO DE OLIVEIRA, profissão: 
ajudante, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Cardozo de Oliveira e 
de Angela Pedro da Silva. A pretendente: ADRIELLY SILVA LEOPOLDINO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriano Augusto Leopoldino 
e de Cristiane Silva de Araujo.

O pretendente: RAIMUNDO TAVARES NASCIMENTO, profissão: confeiteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Turiaçu, MA, data-nascimento: 15/01/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nascimento e de Maria 
Bárbara Tavares. A pretendente: MISSILENE TORRES RAMOS, profissão: cuidadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cândido Mendes, MA, data-nascimento: 14/04/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Foicinho Ramos e 
de Maria do Desterro Torres.

O pretendente: CLAUDEMIR DE LIMA JOAQUIM, profissão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antenor Joaquim e de Joventina 
de Lima Morais. A pretendente: LUCIANA DE PAIVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Gomes de Paiva e de 
Rosalina de Paiva.

O pretendente: ROBERTO MELO DA SILVA, profissão: barbeiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo da Silva e de Celia Melo dos Passos. A 
pretendente: CAROLINE CRISTINA DA SILVA CARVALHO ALENCAR, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Luis Nunes de Car-
valho e de Vera Lucia da Silva Carvalho.

O pretendente: CRISTIANO CALHEIROS DE ASSIS, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ferraz Vasconcelos, SP, data-nascimento: 28/08/1984, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Nercino Gabriel de Assis e de Eny 
do Carmo Calheiros de Assis. A pretendente: GRAZIELLI PEREIRA DOS SANTOS, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 
02/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alberico Pereira 
dos Santos e de Catarina Assis Magalhães.

O pretendente: ADILSON OLIVEIRA DE FARIAS, profissão: gesseiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 30/09/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dermeval Gonçalves de Farias e de Maria Nelci 
de Oliveira. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUSA, profissão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Ipueiras, CE, data-nascimento: 29/06/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Monte de Sousa e de 
Francisca Pereira de Oliveira.

O pretendente: ROBERTO PICCOLO RODRIGUES, profissão: ajudante de motorista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Alves Rodrigues e 
de Maria Aparecida Piccolo Rodrigues. A pretendente: CLEIDE APARECIDA GOMES 
LIETO CAMELO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Reinaldo Alves Camelo e de Valéria Aparecida Gomes Lieto.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS DE PAULA, profissão: 1/2 oficial de mecâ-
nico de man, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/09/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson de Paula 
e de Iracema dos Santos de Paula. A pretendente: JÉSSICA MONTEIRO BUARQUE, 
profissão: agente comunitário de saúde, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 16/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Wilson da Silva e de Cicera Monteiro dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL PARO DUARTE, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Claudio Duarte e de Janete Paro. A pretendente: 
TANIA FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: analista de rh, estado civil: solteira, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 20/02/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Rodrigues de Oliveira e de Marlene Ferreira 
Ramos.

O pretendente: FELIPE RIBEIRO DE FREITAS, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Eduardo de Freitas 
e de Joceara Ribeiro de Freitas. A pretendente: FERNANDA BARBOSA CABRAL, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 02/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Airton da Silva Cabral e de Mara Regina Barbosa Cabral.

O pretendente: ANDERSON SILVA SANTOS, profissão: analista de sistema pleno, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião José dos Santos e de Maria 
Juraci da Silva Santos. A pretendente: RAYANE KAROLINE DA SILVA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Gonçalo 
da Silva e de Maria Aparecida Correia da Silva.

O pretendente: RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Marques dos Santos e de Eva 
Candida de Oliveira. A pretendente: REGINA OLIVEIRA SILVA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gorgones Cicero Silva e de Ivone 
Oliveira Silva.

O pretendente: VICTOR ALEXANDER MENEZES DE ABREU, profissão: desen-
volvedor de software, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 11/06/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Carlos de Abreu e de Leonice Menezes de Abreu. A pretendente: THAMYRIS 
APARECIDA DE SOUZA BAREICHA, profissão: auxiliar de suporte técnico, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1996, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Willian Leonardo Guedes Bareicha e de Eliane 
Aparecida Maria de Souza.

O pretendente: PEDRO MACHADO DOS SANTOS, profissão: ferramenteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1979, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Ricardo Bruno dos Santos e de Miranda Machado 
dos Santos. A pretendente: CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, profissão: auxiliar de 
serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Roberto 
da Silva e de Anete Rodrigues da Silva.

O pretendente: JEFERSON DE JESUS MACÊDO, profissão: atendente de câmbio, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1987, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Wilton Passos Macêdo e de Irenildes Gonçalves 
de Jesus Macêdo. A pretendente: GABRIELE FAGUNDES DE ALMEIDA, profissão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Moreira de Almeida 
e de Herculana Fagundes de Almeida.

O pretendente: CAIO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1996, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de José Ricardo da Silva e de Maria Celia dos Santos da 
Silva. A pretendente: JENIFFER MAGALHÃES DO NASCIMENTO, profissão: dentista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edinaldo Cosme do Nascimento e 
de Cristina Benites Magalhães.

O pretendente: MATHEUS BARBOSA TEIXEIRA, profissão: atendente de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Damasceno Teixeira e de 
Viviane Barbosa da Silva. A pretendente: ELAINE BRUNER FERNANDES SILVA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Dilson 
Santos Silva e de Maria Elismar Fernandes Silva.

O pretendente: DEIVID PEREIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/2002, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvan Freire da Silva e de Ana Andrea Pereira 
Pontes. A pretendente: GABRIELA GOMES MOTA LEITE, profissão: cabeleireira, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sérgio de Paula Leite e de Cristiane 
Gomes Mota Leite.

O pretendente: ALEXANDRO DA SILVA SANTOS, profissão: operador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João da Silva Santos e de Maria Augusta da Silva 
Santos. A pretendente: PATRÍCIA SANTOS CAVALCANTE, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juvenal Ferreira Cavalcante e de Neide 
Santos de Almeida Cavalcante.

O pretendente: CLAUDIO HENRIQUE DE LIMA SANTOS, profissão: eletricista de ma-
nutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/2001, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Alves dos Santos e 
de Adriana Graziela de Lima Santos. A pretendente: BRENDA CAMARGO DA SILVA, 
profissão: técnica em secretariado, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/05/2001, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Edvan 
Amaro da Silva e de Luciane Camargo da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO FERRAZ REIS, profissão: arte-finalista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roney Henrique Reis e de Gilvande Ferraz Reis. 
A pretendente: TATIANE MARIA DE JESUS FERRAZ, profissão: artesã, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1984, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Neuza de Jesus.

O pretendente: YAN DE OLIVEIRA DANTAS, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Nogueira Dantas e de Eliete Barbosa de Oliveira. A 
pretendente: THAINARA BIANCA DE OLIVEIRA FERNANDES, profissão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Tanabi, SP, data-nascimento: 24/10/1999, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Adamilton José Fernandes e de Tatiane Santos 
de Oliveira Fernandes.

O pretendente: JOSÉ VIEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Inajá, PE, data-nascimento: 27/02/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Joaquim Vieira e de Lusia Benta Vieira. 
A pretendente: ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ibimirim, PE, data-nascimento: 16/03/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Manoel dos Santos e de 
Marta Quiteria Bezerra.

O pretendente: ERICSSON ACACIO PAZ, profissão: agente de organização escolar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Arimateia Paz e de 
Emilda Dias Acacio Paz. A pretendente: CAROLINE SILVA COSTA, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/10/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Rubens José da Costa e 
de Claudia Alexandre Silva.

O pretendente: MATHEUS VINICIUS DA SILVA, profissão: lavador de veículos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 27/04/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edinaldo de Moura 
Silva e de Jaldirene Maria da Silva. A pretendente: GABRYELEN MIRANDA DO 
NASCIMENTO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/10/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Robson Monteiro do Nascimento e de Claudia Regina Pereira Miranda 
do Nascimento.

O pretendente: CLAYTON ALBERTO SOARES DE ARAUJO, profissão: operador 
de cd, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão de Araujo e de Oseni 
Soares Neves de Araujo. A pretendente: GRAZIELY SOUZA CUNHA, profissão: costu-
reira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Cunha e de 
Maria Aparecida Souza dos Santos Cunha.

O pretendente: JOÃO BATISTA DA CUNHA, profissão: ajudante de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 28/06/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Batista da Cunha e de Antonia Maria de 
Jesus da Cunha. A pretendente: STHEFANY THALIA SANTA ROSA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 26/09/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto Barbosa da 
Silva e de Rosilene Santa Rosa.

O pretendente: FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibirajuba, PE, data-nascimento: 10/08/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bezerra da Silva e de Maria 
Josefa da Silva. A pretendente: MARIA LEONARDA DA SILVA, profissão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: Panelas, PE, data-nascimento: 29/11/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Batista da Silva e 
de Josefa Cecilia da Conceição.

O pretendente: LUCAS FELIX DE OLIVEIRA, profissão: operador de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Antonio de Oliveira e de 
Claudenice Felix Vieira. A pretendente: KELLY CRISTINA ALVES LANDIM, profissão: 
monitora de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ariceu Batista 
Landim e de Edna Alves de Souza Rossignatti.

O pretendente: VALDIVO LOPES DE SOUZA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itaipé, MG, data-nascimento: 23/09/1968, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Lopes de Souza e de Clara Alves de Souza. A 
pretendente: MARIA IZABEL PEREIRA DE SOUZA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pérola, PR, data-nascimento: 07/08/1966, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Normino Alves de Souza e de Maria 
Pereira de Souza.

O pretendente: LUIS FERNANDO GIANOTTO, profissão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1979, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Jose Varlos Gianotto e de Marcia Antonia Guandalini 
Gianotto. A pretendente: STEPHANI MACHADO SILVA, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Belmiro Machado Silva e de Maria 
Eronilda Machado Silva.

O pretendente: MANOEL FIDELIS DOS SANTOS, profissão: ajudante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Solanês, PB, data-nascimento: 02/11/1965, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Fidelis do Nascimento e de Natilde 
de Oliveira dos Santos. A pretendente: GENECI FERREIRA DOS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Solânea, PB, data-nascimento: 11/12/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Aristides dos Santos 
e de Iraci Ferreira da Silva.

O pretendente: JOSE PAULO SILVA DO NASCIMENTO, profissão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Marcionílio Souza, BA, data-nascimento: 10/01/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Jose do Nascimen-
to. A pretendente: ERIGA SANTOS DE LIMA, profissão: comerciante, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1976, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Irineu de Lima e de Luzinete 
Maria Santos de Lima.

O pretendente: LEONARDO FELIPE DE JESUS, profissão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo dos Anjos de Jesus e de Maria 
Francinete da Silva Pereira. A pretendente: THAÍS DA SILVA SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 30/08/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genival Miguel da Silva e 
de Patricia Santos Tourinho.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS CLAUDINO, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 26/05/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivani da Silva Claudino e 
de Eriga Santos de Lima. A pretendente: GABRIELE JOSELI DA SILVA, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dorgival João da Silva e 
de Joseli Margarida da Silva.

O pretendente: JOHNNY SILVA PRADO, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair do Prado e de Viviane Alves da 
Silva Prado. A pretendente: SARAH HELEN RICARDA DE SENA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/2000, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Eduardo Neris Sena e de Vilma Ricarda da Silva.

O pretendente: ÉVERTON GONÇALVES DE OLIVEIRA, profissão: roupeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 10/07/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco José de Oliveira e de Maria Angela 
Gonçalves. A pretendente: JANAINA DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo José de Souza e de Tânia Maria de Souza.

O pretendente: SALUSTIANO BATISTA DE SOUSA, profissão: fotógrafo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibicuitinga, CE, data-nascimento: 08/06/1958, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Mendes de Sousa e de 
Justina Batista de Sousa. A pretendente: VANDA LINO DE ARRUDA, profissão: do-
méstica, estado civil: solteira, naturalidade: Beberibe, CE, data-nascimento: 24/11/1962, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lino Raimundo de Arruda 
e de Rocilda Cardoso da Silva.

O pretendente: EJIKE HENRY ENEH, profissão: garçom, estado civil: solteiro, naturalida-
de: Enugu/Nigéria, data-nascimento: 30/11/1983, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, filho de Okechi Eneh e de Mercy Eneh. A pretendente: KAUANY DA SILVA SILVEIRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/08/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro Alves 
Silveira e de Elisangela da Silva Rufino.

O pretendente: BENEDITO FILOMENO FERREIRA, profissão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1953, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio Ferreira e de Maria Apa-
recida Carvalho Ferreira. A pretendente: LILIAN CRISTINA RODRIGUES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida Rodrigues.

O pretendente: JOSÉ ALBERTO XAVIER, profissão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Abre Campo, MG, data-nascimento: 14/11/1955, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Araujo Xavier e de Nair Maria 
de Araujo. A pretendente: VANIA CRISTINA GARBUIO, profissão: auxiliar de escrita 
fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Garbuio e 
de Luisa de Sousa Garbuio.

O pretendente: CELSO REIS DA COSTA, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1969, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Afonso dos Anjos da Costa e de Maria da 
Conceiçao Raimualda. A pretendente: MISTELIJANE SILVA LIRA, profissão: cuidadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Domingos do Maranhão, MA, data-nascimento: 
07/08/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Lira 
e de Maria de Lourdes Silva Lira.

O pretendente: CAIO VINICIUS ANDRADE LUZ, profissão: armador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Patricia Andrade Luz. A pretendente: JAYNNARA 
FERREIRA SILVA, profissão: assistente departamento pessoal, estado civil: solteira, na-
turalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 23/08/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira da Silva e de Jacira Senhôr Ferreira da Silva.

O pretendente: HUMBERTO NUNES DE ALMEIDA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Saturnino Meira de Almeida e de Aparecida 
Nunes de Almeida. A pretendente: ITANA ANDRADE CONCEIÇÃO, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 06/02/2002, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Dirceu da Boa Morte Conceição e de 
Carla Andrade Souza.

O pretendente: ALLAN RODRIGUES GOBO, profissão: enfermeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Romeu Gobo e de Mailú Rodrigues Gobo. A 
pretendente: STEFANI LARISSA MOREIRA DA SILVA, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Penteado da Silva e de Silvania 
Aparecida Moreira.

O pretendente: OSMAR DE ALMEIDA, profissão: técnico em telecomunicações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Bom Jardim de Minas, MG, data-nascimento: 16/07/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel de Almeida e de 
Eremita de Almeida. A pretendente: ELAINE DOS SANTOS PEREIRA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 20/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Elias Caetano Pereira e de Maria Luci dos Santos Pereira.

O pretendente: SERGIO AUGUSTO TESTAI, profissão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sylvio Testai e de Ivone Ciurria Testai. A pretenden-
te: NEULÂNDIA OLIVEIRA PARAGUAI, profissão: consultora independente, estado 
civil: viúva, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 02/01/1966, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Barreto da Silva e de Giselia 
Oliveira da Silva.

O pretendente: JILBERGUE SOUZA DE JESUS, profissão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Wenceslau Guimarães, BA, data-nascimento: 15/08/1982, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Teodoro de Jesus e de 
Izabel dos Reis Souza. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS, profissão: diarista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Anadia, AL, data-nascimento: 10/05/1981, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Benedito dos Santos 
e de Ana Maria dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON LUIS BELMONTE SIQUEIRA, profissão: instalado 
de acessórios, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/10/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Ricardo 
Siqueira e de Maria Belmonte Siqueira. A pretendente: JANAINA FLORENTINA TEI-
XEIRA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, 
PE, data-nascimento: 25/12/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jailson Florentino Teixeira e de Joana Julia Teixeira.

O pretendente: SIDNEY FRANCISCO DE ASSIS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1973, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Assis e de Neusa Aparecida 
Justino. A pretendente: CRISTIANA INÁCIO RIBEIRO, profissão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: solteira, naturalidade: Silveirânia, MG, data-nascimento: 21/01/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Ribeiro e de Maria 
do Carmo Inácio Ribeiro.

O pretendente: RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS, profissão: atendente de tele-
marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: Leme, SP, data-nascimento: 12/01/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero José dos Santos e de 
Laide Nogueira dos Santos. A pretendente: JULIA MARQUES DE OLIVEIRA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio Mendes 
de Oliveira e de Suzana Cristina Marques.

O pretendente: EDIELSON JOSÉ DE ALMEIDA, profissão: auxiliar de limpeza, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Lagarto, SE, data-nascimento: 06/12/1985, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Josias José de Almeida e de Josefa Olina 
de Jesus. A pretendente: MARLENE FERREIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: União dos Palmares, AL, data-nascimento: 03/04/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ferreira da Silva 
e de Josefa Guilhermina da Silva.

O pretendente: DJALMA PEDRO DE OLIVEIRA, profissão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santana do Itararé, PR, data-nascimento: 02/05/1972, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Pedro de Oliveira e de Maria 
Zunilda Barbosa de Oliveira. A pretendente: JULIANA MENDES DIAS EMILIANO, 
profissão: coordenadora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 08/01/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Victor Emiliano e de Ester Mendes Dias Ribeiro.
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O mercado de estética 
em destaque

O mercado brasileiro 
de beleza apresenta 
crescimentos anuais 
que impressionam

Segundo dados divul-
gados pela Associa-
ção Brasileira da In-

dústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos, 
este é um segmento que 
não respeita crises. Apesar 
de estarmos enfrentando 
desde 2013 desafios na 
economia e na política, 
o mercado de consumo 
de produtos de higiene, 
beleza e bem-estar cresce 
de forma robusta.    

O Brasil ocupa a 4ª po-
sição global no mercado 
de consumo de beleza e 
estética com gastos anuais 
aproximados de 30 bilhões 
de dólares. Somos o 3º 
colocado em gastos per 
capita, atrás apenas dos 
Estados Unidos e do Japão, 
de acordo com Euromoni-
tor 2019.

Em meio a uma profu-
são de produtos, proce-
dimentos e tecnologias, 
observa-se investimentos 
cada vez maiores, inclusi-
ve, por meio de captações 
de fundos internacionais 
interessados no consu-
mo brasileiro da beleza. 
Apesar da variedade da 
oferta, é necessário se-
parar o joio do trigo, já 
que são muitas as ofer-
tas vazias. Existem no 
mercado procedimentos 
de alta qualidade, capa-
zes de aliar tecnologia e 
inovação, e o consumidor 
precisa ter informação 
suficiente para tomar 
decisões acertadas.

Além desse ponto há 
ainda uma percepção en-
viesada sobre os padrões 
de beleza, muitas vezes 
intangíveis ou incompatí-
veis com a realidade. Neste 
sentido, tratamentos tec-
nológicos não invasivos e 
de alto desempenho ofe-
recem uma beleza natural 
que pode trazer satisfação 
real e duradoura. O concei-
to de skincare avança como 
uma das maiores tendên-
cias quando o assunto é 
beleza natural. 

O autocuidado, espe-
cialmente com a pele, tem 
total foco no bem-estar, 
elevando a autoestima sem 
intervenções invasivas. A 
pandemia da COVID-19 
acelerou uma série de 
micro tendências relacio-
nadas ao bem-estar. Prin-
cípios básicos de saúde 
e prevenção de doenças 
ocuparam uma posição de 
prioridade, promovendo o 
conceito de que estar bem 
é sentir-se bem.

Nesse ritmo, a utilização 
de tecnologias não invasi-
vas nos últimos anos vem 
revolucionando o segmen-
to de tratamentos estéti-
cos. O comportamento de 
consumo pós-pandemia 
será capaz de acelerar 
a busca pelo bem estar 
promovido por meio do 
conceito de beleza natural. 
Este, por sua vez, resulta-
do da saúde da pele. 

Muitas pessoas já perce-
beram o valor de cuidar da 
pele cada vez mais cedo, 
prevenindo o envelheci-
mento e estabelecendo o 
tempo da beleza natural.  

(*) - É CEO da MedSystems.

Denis Regis (*)

Continuação

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: SILVIO EDUARDO CELSO, profissão: cobrador de ônibus, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivani Maria Celso. A pretendente: 
LUANA DOS SANTOS PEREIRA, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Cristino Castro, PI, data-nascimento: 20/01/1982, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julimar Pereira e de Creuza Cosme dos 
Santos Pereira.

O pretendente: JOÃO RUFINO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, naturali-
dade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 20/01/1947, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel João Rufino e de Pulcina Cecília da Conceição. 
A pretendente: LUZINETE SEVERO DOS SANTOS, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 06/06/1952, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Severo dos Santos e de 
Maria Ana dos Santos.

O pretendente: ELIZEU ALEXANDRE SANTOS ALVES, profissão: mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Alexandre Alves 
e de Eleniza Valdeci dos Santos Alves. A pretendente: DHENY KELLY CORREIA 
DA SILVA MARTINS, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: 
Poté, MG, data-nascimento: 20/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Wilson Martins Figueiredo e de Ivanete Correia da Silva.

O pretendente: LEVÍ GOMES DA SILVA FILHO, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 10/09/1985, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Leví Gomes da Silva e de Sônia Maria Cavalcante. A pretendente: 
JUSCINEIDE FERNANDES SIMEÃO, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Aurora, CE, data-nascimento: 28/04/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Juciêr Livino Simeão e de Lucineide Fernandes Simeão.

O pretendente: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO, profissão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ribeirão, PE, data-nascimento: 18/10/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues da Silva e de Juraci 
Marida Silva. A pretendente: ROZINEI DE JESUS, profissão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Barra do Bugres, MT, data-nascimento: 04/12/1971, residente 
e domiciliada em Catanduva, SP, filha de Alice de Jesus.

O pretendente: FÁBIO ALBINO DAS MERCES, profissão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Reis das Merces e de Francisca Izabel Albino das 
Merces. A pretendente: LUCIANA DA CRUZ FERNANDES, profissão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Augusto Fernandes e de Wesia Nascimento da Cruz.

O pretendente: WASHINGTON SANTANA DOS SANTOS, profissão: coordenador 
de telecom, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/05/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cecilio Manoel 
dos Santos e de Elza Santana dos Santos. A pretendente: WÉLIDA BEZERRA SILVA, 
profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Tavares 
da Silva e de Lucimar Santos Bezerra Silva.

O pretendente: WELLINGTON DE JESUS MIGUEL, profissão: ajudante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1994, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Eliedson Miguel e de Dilma Maria de Jesus. A pretendente: DAN-
DÁRA MARAÍZA ONOFRE DA CONCEIÇÃO, profissão: atendente, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edison da Conceição e de Dulcineia Onofre da Conceição.

O pretendente: DENIS HENRIQUE DE LIMA, profissão: técnico manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adalto Vandre de Lima e de Willyani 
Rodrigues Macedo de Lima. A pretendente: CAROLINE LIMA NUNES, profissão: analista 
de backoffice, estado civil: solteira, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 29/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Felisberto Nunes Neto e 
de Maria Cicera Lima Nunes.

O pretendente: LEANDRO VALENTIM DE OLIVEIRA, profissão: varredor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Petrucio Valentim de Oliveira e de 
Maria Severina da Conceição. A pretendente: ROSÂNGELA DIAS ALMEIDA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pericles de Souza Almeida 
e de Maria do Carmo Dias Almeida.

O pretendente: LEONARDO MOREIRA NETTO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 31/03/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arilson Luiz Netto e de Maria 
de Fatima Moreira. A pretendente: JULIANA VIEIRA LEAL, profissão: auxiliar de labo-
ratório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adivino Garcia Leal e de 
Maria da Gloria Vieira Rocha.

O pretendente: AHMED ELSAYED ABBAS ABD ELRAZEK, profissão: artista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Dakahliya - Mansoura, Egito, data-nascimento: 22/11/1987, 
residente e domiciliado em Behind Egyptain - Egito, filho de Elsayed Abbas Abd Elrazek e 
de Fatima Nasr El-Din Ismail Ibrahim. A pretendente: SUELI GOMES DA SILVA, profis-
são: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/07/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raul Gomes 
da Silva e de Maria Conceição da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: IGOR VILCHES ALVES, de nacional idade brasileira, profissão analista 
junior, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/02/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Talles Rodrigues Alves e de Jessica 
Maritza Vilches Brante. A pretendente: SAMARA DE OLIVEIRA PIRINI, de nacionalidade 
brasileira, profissão coordenadora pedagógica, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (15/08/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Jorge Aurelio Pirini e de Fatima Aparecida de Oliveira Pirini.

O pretendente: WENDELL ARISTIDES PAIXÃO, de nacionalidade brasileira, profissão 
serralheiro, estado civil solteiro, nascido em Bacabal - MA, no dia (30/04/1979), residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Aristides Paixão e de 
Maria José Paixão. A pretendente: MARIA DA GRAÇA COSTA ROSA, de nacionalidade 
brasileira, profissão escrevente, estado civil divorciada, nascida em Quatá - SP, no dia 
(27/09/1958), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Costa Rosa e de Sebastiana de Jesus Rosa.

O pretendente: FABIO AGUIAR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de pesquisa, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/02/1989), residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fil ho de Washington Carneiro da Silva 
e de Penha Aparecida de Aguiar da Silva. A pretendente: THAÍS ANTENOR NAVARRO, 
de nacionalidade brasileira, profissão assistente comercial, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (13/02/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Wanderley André Navarro e de Wania Antenor Navarro.

O pretendente: LOURENÇO PEREIRA DE SOUZA NETO, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia (10/09/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lourenço Pereira de 
Souza Filho e de Ida Lucia Gonçalves de Souza. A pretendente: DANIELA HENSLER 
RUY, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (24/09/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Alvacir do Carmo Ruy e de Nanci Hensler Ruy.

O pretendente: LEANDRO MORAES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/05/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Armando Moraes da Silva e de Maria Ramos Leal da Silva. A pretendente: 
ADRIANA FARIA ONOFRE, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/04/1989), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Eudes Onofre Junior 
e de Aldeniza Leandro de Faria Onofre.

O pretendente: DANIEL RIBEIRO BARRETO, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/03/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Juracy Rubem 
Ribeiro Barreto e de Jeruza Ribeiro Nunes Barreto. A pretendente: SARA MON-
TEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia (05/01/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Feliciano Monteiro e de Edna Regina 
da Silva Feliciano Monteiro.

O pretendente: IGOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA REFINETTI, de nacionalidade 
brasileira, profissão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(14/07/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Alexandre Refinetti e de Osmarina de Oliveira Refinetti. A pretendente: MUNIQUE 
GASPARINI, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de cabeleireiro, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/06/1998), residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, filha de Jose Ricardo Gasparini e de Grazieli Elizia da Silva.

O pretendente: EDISON LUIZ MARIANO, de nacionalidade brasileira, profissão porteiro 
e segurança, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/03/1966), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josefino Mariano e de 
Luzia Mariano. A pretendente: SHIRLEY ALVES JOAQUIM, de nacionalidade brasileira, 
profissão cuidadora de idosos, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(16/12/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Martinho 
Joaquim Filho e de Bernardete de Lourdes Joaquim.

O pretendente: REINALDO MATOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão supervisor de varejo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (05/02/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Ronaldo Jose da Silva e de Geane Matos da Silva. A pretendente: TAMYRES 
APARECIDA CARVALHO TIGANI, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/10/1992), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sidnei Tigani e de Aparecida 
Alexandrina Carvalho Tigani.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RAFAEL CORREIA DE ASSIS, profissão: tintureiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Joaquim de Assis e de Maria José Correia de Assis. A pretendente: 
MAIARA SUELEN ZAMBONINI COSTA, profissão: aux. administrativo, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Ronald Oliveira Costa e de Marcia Regina Zambonini.

O pretendente: JOAQUIM RORIZ, de nacionalidade brasileira, profissão administrador, 
estado civil solteiro, nascido em Itapuranga - GO, no dia (13/07/1967 ), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dorival Roriz Quintiliano e de Maria 
Conceição Roriz. A pretendente: ADRIELY SANTOS DE ALBUQUERQUE, de naciona-
lidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(09/10/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo 
Leite de Albuquerque e de Vilma dos Santos Nascimento.

O convivente: WILSON VERDELLI, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/10/1948), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fioravante Verdelli e de Maria de 
Jesus Santos Verdelli. A convivente: IZILDINHA BERNAL CRIADO, de nacionalidade 
brasileira, profissão comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(14/01/1953), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Doroteo 
Alexandre Bernal Marin e de Conceição Criado Bernal.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Fim de ano é tempo 
de comemoração e 
agradecimento junto 

à família, amigos e também 
colegas de trabalho. As fes-
tas mais comuns realizadas 
neste período já estão se 
aproximando: Natal, amigo 
secreto com os amigos e a 
famosa festa da empresa. 
Entretanto, neste ano atí-
pico de isolamento social, 
causado pela pandemia do 
novo Coronavírus, as cele-
brações serão diferentes dos 
anos anteriores. 

As aglomerações em am-
bientes fechados devem ser 
evitadas por normas da OMS 
e a alternativa é encontrar 
soluções para estar presente 
em tais eventos. Por conta 
disso, as reuniões festivas, 
em especial as festas da 
empresa, podem acontecer 
seguindo muita criatividade 
e inovação, aponta Natasha 
de Caiado Castro (*), CEO da 
Wish International, empresa 
especializada nos segmentos 
de MICE - Meetings, Incenti-
ves, Conventions and Exhi-
bitions - e IDX - Innovation 
and Disruptive Experience. 

Ela analisa que os encontros 
de entretenimento são impor-
tantes para toda a equipe. 

“Nesse período no qual es-
tamos vivendo, é importante 
usar a inovação e recursos 
para reforçar os laços - mes-
mo distantes fisicamente, o 
que evidencia a liderança 
humanizada por parte dos 
gestores e faz com que o co-
laborador se sinta perfeita-
mente parte da corporação”. 
Para evitar aglomerações, a 
fim de conter a propagação 
da pandemia, a especialista 
indica cinco maneiras de 
realizar a comemoração 
corporativa neste final de 

Mesmo distantes fisicamente as festas fazem com que o 
colaborador se sinta parte da corporação.
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Soluções para festas de finais de 
ano da “firma” sem aglomerações
Neste ano atípico de isolamento social, causado pela pandemia do novo Coronavírus, as celebrações 
serão diferentes dos anos anteriores

e complicado para a 
grande parte das cor-
porações. Com o intui-
to de expor melhores 
perspectivas para os 
negócios no próximo 
ano e manter boas ex-
pectativas para toda a 
empresa e equipe, uma 
boa solução é realizar 
talk show gravado en-
tre o gestor e um ídolo 
conceituado no mundo 
business sobre grandes 
iniciativas para 2021. 

 5) Celebração vip em 
salas de cinema - 
Após meses fechados, 
os cinemas reabriram 
e, assim como antes 
da pandemia, em bre-
ve devem voltar a ser 
espaços também para 
eventos corporativos. 
Agora, no entanto, 
respeitando as devidas 
normas de segurança. 
Os assentos confortá-
veis, pipoca e a imagem 
em alta resolução ga-
rantem uma experi-
ência descontraída e 
informal junto com os 
colegas de trabalho. 

“Todo o ambiente de bem
-estar proporcionado para 
a equipe, que se empenhou 
o ano inteiro, exibe o re-
conhecimento por parte 
dos líderes, além de toda 
a vivência presencial e 
inovadora - ainda que com 
distanciamento-, o que tor-
na-se uma ótima alternativa 
de confraternização de final 
de ano da empresa.”, revela 
a especialista. 

(*) - É Ceo da a Wish International, 
empresa especializada nos segmentos 

de MICE - Meetings, Incentives, 
Conventions and Exhibitions - e IDX - 
Innovation and Disruptive Experience 

(http://wish.international/pt/).

ano. Confira: 
 1) Exclusividade na 

cozinha - O CEO da 
corporação junto a um 
chef da gastronomia 
renomado ensinam, 
através de vídeo, o 
passo a passo de uma 
receita para a equipe 
da corporação. Além 
disso, todo o time re-
cebe na própria casa os 
ingredientes para pre-
parar a receita de final 
de ano com a família. “O 
propósito é evidenciar 
que mesmo distantes 
fisicamente, os líderes 
e gestores mantém 
contato próximo com 
os colaboradores, o que 
ajuda toda a equipe a 
ter união neste período 
de isolamento e mostra 
empatia”, ressalta Na-
tasha. 

 2) Festa virtual - Se-
gundo o levantamento 
realizado pela Even-
tbrite, houve um cres-
cimento global de mais 
de 2.000% de eventos 
online em 2020, com-
parado com 2019. Só 
em eventos com foco 
em negócios, o au-

mento é de 1.100%. 
A festa virtual por 
videochamadas com 
os colegas de trabalho 
pode ser feita com to-
dos simultaneamente 
desfrutando de bebi-
das e comidas ofere-
cidas pela empresa e 
aproveitando algumas 
horas de descontração. 

 3) Drive-in - Os espaços 
drive-in também são 
uma boa alternativa 
para as festas de fim 
de ano da corpora-
ção. A ideia é utilizar 
grandes espaços para 
receber carros dos 
funcionários que esta-
rão acompanhados de 
suas famílias no dia do 
evento. No telão ou no 
palco, as empresas po-
dem passar vídeos dos 
colaboradores traba-
lhando no home-office, 
além de shows ou até 
DJs. Caso a empresa 
possua um grande 
espaço de estaciona-
mento, o evento pode 
ser realizado no local. 

 4) Talk show com o 
gestor e seu ídolo - A 
ano de 2020 foi sensível 
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Fintechs e LGPD: oportunidade 
para aproveitar um mercado 
segurança e transparência

A transição do 
cotidiano do offline ao 
online está mudando 
radicalmente a forma 
como o mercado 
financeiro opera, dando 
espaço para a oferta de 
produtos financeiros 
totalmente digitais 

As Fintechs - empre-
sas que desenvolvem 
produtos financeiros 

digitais e utilizam a tecno-
logia como diferencial, têm 
oferecido inúmeras soluções 
neste formato, como cartões de 
crédito, débito, empréstimos, 
entre outros. O crescimento 
deste segmento é vertiginoso, 
mesmo antes da pandemia do 
Coronavírus, que acelerou os 
processos digitais. O relatório 
da OCDE - Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico, aponta um 
aumento de mais de 300% na 
quantidade de Fintechs ativas 
no Brasil no período entre 
agosto de 2018 e junho de 2019. 

É latente o potencial desta 
fatia de mercado em ascensão. 
No entanto, a transição das roti-
nas financeiras para o ambiente 
digital móvel, chamado mobile 
banking, expõe os usuários e 
os fornecedores de serviços a 
riscos, como fraudes e golpes 
de identidade. Tais ameaças 
não podem ser desconsideradas, 
principalmente no Brasil, onde 
vemos ocorrências de mais de 
três fraudes por minuto com 
cartão de crédito e roubo de 
dados de consumidores, segun-
do os dados do laboratório de 
cibersegurança da PSafe. 

O segmento financeiro, 
mesmo digital, é densamente 
regulamentado no Brasil e o 
tema da segurança das infor-
mações já era uma realidade 
com suas legislações específi-
cas, mas, desde setembro de 
2020, com a vigência da LGPD, 
responsável por equipar os 
cidadãos com mais controle e 
autonomia sobre seus dados, 
ele está sendo impactado com 
o desafio da adequação. 

Indo além da temática de 
segurança, que já é trabalhada 
pelas normativas do setor, exis-
tem outros pontos críticos da 
LGPD relacionados às Fintechs 
que afetarão substancialmente 
os processos das empresas, tais 

como o uso da identificação 
por biometria para a realização 
de transações financeiras no 
modelo de mobile banking; 
o atendimento de diversos 
direitos dos titulares de da-
dos, em tempo razoável, pelos 
agentes de tratamento; e o foco 
no compliance regulatório e 
documentação. 

Com essas imposições, como 
as Fintechs podem estruturar 
os processos internos a fim de 
permitir redução do risco de 
fraude e aproveitar o potencial 
deste mercado em conformi-
dade com a LGPD? Seguem 
algumas dicas: 

1) Desenvolver e divulgar 
de forma ostensiva uma Po-
lítica de Privacidade clara e 
transparente, informando os 
fluxos de uso de dados e suas 
finalidades, além de definir 
seu Encarregado de Dados, 
conhecido como DPO - Data 
Protection Officer. 

2) Disponibilizar, na própria 
Política de Privacidade, o con-
tato do Encarregado de Dados, 
detalhar os direitos dos titulares 
e as formas para exercê-los. 

3) Manter à disposição da 
ANPD - Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, o registro 
das atividades de tratamento e 
elaboração de relatório de im-
pacto de tratamento de dados, 
necessário em alguns casos. 

4) Estruturar processos in-
ternos para informar à ANPD e 
aos titulares de dados nos casos 
de “ocorrência de incidente de 
segurança que possa acarretar 
risco ou dano relevante aos 
titulares”, situação que merece 
atenção especial considerando a 
natureza dos dados financeiros 
e a extensão dos prejuízos no 
vazamentos desses dados. 

Dado o contexto da LGPD e 
o aumento crescente do uso 
de dispositivos móveis para 
as transações financeiras e os 
riscos associados, há a neces-
sidade de uma remodelagem 
de sistemas e processos in-
ternos das Fintechs a fim de 
implementar e, ou, priorizar a 
proteção de dados por meio da 
aplicação do conceito de Priva-
cy by Design em sua espinha 
dorsal e integrar a privacidade 
à cultura organizacional. 

(*) - Advogada, especialista em Direito 
Digital, Compliance e Direito Médico, 
é consultora de Data Privacy na ICTS 

Protiviti, empresa especializada em 
soluções para gestão de riscos. 

Nathália Guerra (*)

SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
VARGEM GRANDE DO SUL - UASG 928145

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 002/2020; Objeto: 
Aquisição de veículos automotores, custeados com verba própria e pelo contrato de 
financiamento mediante abertura de crédito nº 20/90001-5 com o Banco do Brasil 
S/A - Entrega das Propostas: a partir de 03/12/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 15/12/2020 às 
09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no 
site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br
 - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

AK - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ Nº 05.248.120/0001-26 - NIRE Nº 35300352688

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 18/05/2020. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.907, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas
lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidên-
cia da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Presidente do
Conselho de Administração, que convidou a mim, Suely Kissajikian da Silveira, para
Secretária. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convo-
cação para a Assembleia deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no
Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido
deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às
abstenções legais, o seguinte: Deliberações: Aprovação do Relatório da Administra-
ção, das contas da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, documentos esses
devidamente publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negó-
cios nas edições do dia 12 de maio de 2020, tendo sido dispensado o aviso aos
acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76,
atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. Nada mais havendo a ser tratado, foi ofe-
recida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se ma-
nifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e acha-
da conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada
a Assembleia. São Paulo, 18 de maio de 2020. André Kissajikian - Presidente da
Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas: André Kissajikian, Vanda
Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Suely Kissajikian
da Silveira - Secretária. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 252.858/20-7, em
10/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AKM - Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ Nº 61.531.794/0001-04 - NIRE Nº 35300330609

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 29/04/2020. Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.910, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas
lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presi-
dência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Diretor Supe-
rintendente da empresa, que convidou a mim, Suely Kissajikian da Silveira, para Se-
cretária. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convoca-
ção deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no parágrafo quarto (§ 4º)
do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os
assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas
presentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte:
Deliberações: Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2019, documentos esses devidamente publicados no Diário Oficial Empresarial e
no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 31 de março de 2020, tendo sido
dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo
133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. Nada mais havendo a
ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como
ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e
achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada
a Assembleia. São Paulo, 29 de abril de 2020. André Kissajikian - Presidente da Mesa.
Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas: André Kissajikian, Vanda
Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Suely Kissajikian
da Silveira - Secretária. JUCESP - Certifico o Registro sob o n° 253.024/20-1, em
10/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 06 de Agosto de 2020

01 - Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio de video-
conferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 
02 - Convocação e Presença: Tendo sido convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social, a Reunião do Con-
selho de Administração foi instalada com a presença de Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, 
Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães e, 
como convidados, Dorival Dourado Jr. e Manuela Vaz Artigas. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presi-
didos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Ângela Annes Guimarães. 04 - Ordem do Dia: Exa-
me e discussão sobre (i) remanejamento do Sr. Marco Antonio Antunes para o cargo de Diretor de Relação com Inves-
tidores da Companhia; (ii) remanejamento do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto para o cargo de Diretor Executivo 
da Companhia; e (iii) ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia. 05 - Deliberações: Iniciados os traba-
lhos, a matéria foi colocada em discussão e posterior votação pelos membros do Conselho de Administração, sendo 
aprovado por unanimidade dos presentes, sem qualquer ressalva ou restrição (i) o remanejamento e consequente elei-
ção do Sr. Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG nº 7.669.530-X, 
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com en-
dereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Relação com Investidores da 
Companhia, passando a atuar, cumulativamente, como Diretor de Relação com Investidores e como Diretor Executivo 
Vice-Presidente da Companhia, mantendo-se o prazo de mandato unifi cado até a posse de seu substituto eleito na Re-
união do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exer-
cício social de 2021; (ii) o remanejamento do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de 
empresas, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-
90, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, 
para o cargo de Diretor Executivo da Companhia, mantendo-se o prazo de mandato até a posse de seu substituto elei-
to na Reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada 
no exercício social de 2021; (iii) a ratifi cação da composição da Diretoria: (a) Diretora Presidente: Ana Karina 
Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em Química, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/
SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15; (b) Diretor de Relações com Investidores e Diretor Executi-
vo Vice-Presidente: Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 
RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (c) Diretor Executivo Vice-Presidente: 
Márcio Alaor de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº M-
1.168.085 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 299.046.336-49, (d) Diretores Executivos: Eduardo Mazon, bra-
sileiro, casado, bacharel em ciência da computação, portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e ins-
crito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00 e Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador 
de empresas, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-
90; (e) Diretores sem Designação Específi ca: Amanda Ituassu Araújo, brasileira, casada, jornalista, portado-
ra da cédula de identidade RG nº MG8765475 SSP/MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 027.936.436-96, Felice Italo 
Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 
SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, por-
tador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-10, Luciana Bu-
chmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de iden-
tidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 149.211.868-04, Aydes Batista Marques Junior, brasilei-
ro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.076.677-3 SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 
006.650.847-90 e Alexandre de Almeida Winandy, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 
21768.442-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 225.994.678-02, todos residentes e domiciliados em São Paulo/SP e com en-
dereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de 
Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício social de 2021. 
06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada às quatorze horas e trinta minutos a reunião do 
Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada e assinadas por 
todos os conselheiros presentes. Mesa: Ricardo Annes Guimarães - Presidente, Ângela Annes Guimarães - Secretária. 
Conselheiros Presentes: Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Re-
gina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. Confere com a original, lavrada 
em livro próprio. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Ângela Annes Guimarães - Secretária da 
Mesa. JUCESP nº 475.177/20-4 em 09.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CELLERA FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520 - Ata de Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 16 de janeiro de 2020 - 1. Data, Hora e Local: no dia 16 de janeiro de 
2020, às 10h, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eng. Luis 
Carlos Berrini 550, 9º andar, CEP 04571-000 (“Companhia”). 2. Convocação: dispensada a convocação em virtude da 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do parágrafo único do artigo 
16 do estatuto social da Companhia. 3. Presença: a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Omilton Visconde Junior; e Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 5. Ordem 
do Dia: alteração da composição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberação: Os membros do Conselho de Administração 
decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas: 6.1 Registrar a renúncia a partir de 1º de fevereiro de 2020, 
conforme carta recebida nesta data, do Sr. Alexandre Eduardo da Sousa Cruz, português, divorciado, administrador, 
portador da cédula de identidade RNE nº V560602N CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.503.219-38, ao 
cargo de Diretor Financeiro, para o qual foi reeleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de abril de 
2019. Ficam registrados os agradecimentos do Conselho de Administração pelos serviços prestados pelo Sr. Alexandre à 
Companhia até a presente data. 6.2 Nomear, nos termos do Art. 22 do Estatuto Social, na qualidade de Diretor Financeiro, 
com mandato se iniciando a partir de 1º de fevereiro de 2020 e duração até 2 de abril de 2020, conforme mandato unificado 
da Diretoria, o Sr. Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade (RG) nº 
04263191-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções, 
CEP 04571-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Sr. Ricardo irá acumular as funções de Diretor Financeiro 
e membro do Conselho de Administração da Companhia. 6.3  O Diretor ora eleito toma posse nesta data, mediante 
assinatura do respectivo termo de posse, e declara expressamente, nos termos da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 6.4 O termo 
de posse do Diretor eleito (nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimento) está arquivado na sede da 
Companhia. 6.5 Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 
3 de abril de 2019, 14 de novembro de 2019 e 12 de dezembro de 2019, a Diretoria da Companhia passa a ter, a partir 
de 10 de fevereiro de 2020, a seguinte composição, com mandato até 2 de abril de 2020: (i) como Diretor Presidente - 
Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de 
identidade RG nº 6.817.258-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, 
Bairro Cidade Monções; (ii) como Diretor Financeiro - Ricardo Luis de Lima Vianna, acima qualificado; (iii) como Diretor 
sem designação específica - Cesar Marinho Santos Faria, brasileiro, casado, farmacêutico industrial, portador da cédula 
de identidade RG nº 11.992.593 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.163.436-95, residente e domiciliado na Cidade 
de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda 
Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; (iv) como Diretora sem designação específica - Simoni Macedo Buranello, brasi-
leira, separada judicialmente, farmacêutica, portadora da cédula de identidade RG nº 16674061 SSP/SP, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 067.418.208-17, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial 
na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (v) como Diretor sem designação 
específica - Fernando Marinheiro de Oliveira Junior, brasileiro, casado, publicitário, RG nº 19.663.050-2 SSP/SP, CPF/
MF nº 811.995.206-59, residente e domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo; e (vi) como Diretora sem designação específica - Renata de Carvalho Fidale, bra-
sileira, casada, advogada, RG nº 27.509.437-6 SSP/SP, CPF/MF nº 274.120.468-37, residente e domiciliada na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro 
Cidade Monções, CEP 04571-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 7. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Omilton Visconde 
Junior (Presidente); Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Conselheiros: Mario Spinola e Castro, Omilton Visconde Junior, 
Ivan Bose do Amaral, Bruno Kirsten Pastore, Marcel Visconde, Ricardo Luis de Lima Vianna e Fábio Lima Mourão. Declaro que 
a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 16 de janeiro de 2020. Omilton Visconde Junior; 
Renata de Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 46.720/20-0 em 24/01/2020.

CELLERA FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520 - Ata de Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 3 de março de 2020 - 1. Local, data e hora: no dia 3 de março de 2020, às 
10 horas, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na Av. Eng. Luis Carlos Berrini 550, 9º andar, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, 
nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes 
do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e 
Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre a renúncia e eleição de membro do Conselho 
de Administração da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou 
restrições: 5.1 Registrar a renúncia, conforme carta recebida nesta data, do Sr. Bruno Kirsten Pastore, brasileiro, solteiro, 
economista, portador da cédula de identidade RG nº 30.827.626-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 223.113.958-82, 
ao cargo de membro do Conselho de Administração, para o qual foi reeleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 
18 de junho de 2019. 5.2 Aprovar, para um mandato até 17 de junho de 2020 (coincidindo com o prazo de mandato dos 
demais membros do conselho de administração da Companhia), o seguinte membro para o Conselho de Administração da 
Companhia: Gustavo Gomes Bortoloti de Azevedo, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade 
(RG) nº 21.108.703-6 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 156.336.777-73, residente e domiciliado na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na 
qualidade de membro do Conselho de Administração. 5.2 O membro do Conselho de Administração ora eleito toma posse 
nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e declara expressamente, nos termos da lei, que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 5.3 O termo de posse do conselheiro eleito (nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimento) 
está arquivado na sede da Companhia. 5.4 Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado na Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 18 de junho de 2019 e nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 23 de agosto de 2019 e 25 de 
setembro de 2019, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato unifi-
cado até 17 de junho de 2020: (i) Mario Spinola e Castro, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, 
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 53.183.428-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 023.675.077-16, 
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º 
andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Omilton Visconde 
Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 
6.817.258-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com escritório na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, Cid. Monções, CEP 04571-000, na quali-
dade de membro do Conselho de Administração; (iii) Ivan Bose do Amaral, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 59.666.130-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 
947.028.701-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua 
Jerônimo da Veiga 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho de Administração; 
(iv) Marcel Visconde, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identi-
dade RG nº 15.557.648-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 111.623.518-88, residente e domiciliado na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dr. Cardoso de Melo 1.507, Vila Olimpia, CEP 04548-005, na qualidade 
de membro do Conselho de Administração; (v) Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, casado, economista, portador da 
cédula de identidade (RG) nº 04263191-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, residente e domiciliado na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brig. Faria Lima 1.755, na qualidade de membro do Conse-
lho de Administração; (vi) Fábio Lima Mourão, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº 
M-5.011.228 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 774.813.566-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de 
membro do Conselho de Administração; e (vii) Gustavo Gomes Bortoloti de Azevedo, acima qualificado, na qualidade 
de membro do Conselho de Administração. 5.6 Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos 
termos do Art. 130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata 
que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente - Mario Spinola e Castro; Secretária - Renata de Carvalho 
Fidale; Acionistas Presentes: VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes, representado por 
seu gestor, Principia Capital Partners Investimentos Ltda., representada por Mario Spinola e Castro e Ivan Bose do Amaral, 
Omilton Visconde Júnior, e Marcel Visconde. Confere com a ata original lavrada em livro próprio. Mesa: Mario Spinola e 
Castro, Presidente; Renata de Carvalho Fidale, Secretária. JUCESP nº 152.104/20-3 em 18/03/2020.

CELLERA FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520 - Ata de Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 26 de março de 2020 - 1. Data, Hora e Local: no dia 26 de março de 
2020, às 13h, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eng. Luis 
Carlos Berrini 550, 9º andar, CEP 04571-000 (“Companhia”). 2. Convocação: dispensada a convocação em virtude da 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do parágrafo único do artigo 
16 do estatuto social da Companhia. 3. Presença: a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Mario Spinola e Castro; e Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 5. Ordem do 
Dia: alteração da composição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberação: Os membros do Conselho de Administração 
decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas: 6.1 Promover a reeleição da Diretoria da Companhia, que 
continua a ter a seguinte composição, com mandato unificado até 25 de março de 2021: (i) como Diretor Presidente - 
Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de 
identidade RG nº 6.817.258-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro 
Cidade Monções; (ii) como Diretor Financeiro - Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, casado, economista, portador da 
cédula de identidade (RG) nº 04263191-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, residente e domiciliado na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 
92, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-000; (iii) como Diretor sem designação específica - Cesar Marinho Santos Faria, 
brasileiro, casado, farmacêutico industrial, portador da cédula de identidade RG nº 11.992.593 SSP/MG, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 052.163.436-95, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial 
na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; (iv) como Diretora 
sem designação específica - Simoni Macedo Buranello, brasileira, separada judicialmente, farmacêutica, portadora da 
cédula de identidade RG nº 16674061 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.418.208-17, residente e domiciliada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 
e 92, Bairro Cidade Monções; (v) como Diretor sem designação específica - Fernando Marinheiro de Oliveira Junior, 
brasileiro, casado, publicitário, RG nº 19.663.050-2 SSP/SP, CPF/MF nº 811.995.206-59, residente e domiciliado na Cidade 
de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 
91 e 92, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (vi) como Diretora sem 
designação específica - Renata de Carvalho Fidale, brasileira, casada, advogada, RG nº 27.509.437-6 SSP/SP, CPF/MF nº 
274.120.468-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida 
Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo. 6.2 Os Diretores ora eleitos tomam posse nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado 
no Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia, e declaram expressamente, nos termos da lei, que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 6.3 Os termos de posse dos Diretores eleitos (nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimen-
to) estão arquivado na sede da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente 
ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Omilton Visconde Junior (Presidente); Renata de 
Carvalho Fidale (Secretária). Conselheiros: Mario Spinola e Castro, Omilton Visconde Junior, Ivan Bose do Amaral, Marcel 
Visconde, Ricardo Luis de Lima Vianna, Fábio Lima Mourão e Gustavo Gomes Bortoloti de Azevedo. Declaro que a presente 
confere com o original lavrado em livro próprio. Mario Spinola e Castro; Renata de Carvalho Fidale, Secretária. 
JUCESP nº 272.852/20-0 em 24/07/2020.

CELLERA FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520 - Ata de Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2020 - 1. Data, Hora e Local: No dia 22 de abril de 
2020, às 10 horas, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Pau-
lo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Jóia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. Convocação: Dispensada a 
convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, na forma 
do artigo 16, parágrafo único, do estatuto social da Companhia. 3. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Omilton Visconde Junior; e Secretária: Renata de 
Carvalho Fidale. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do Artigo 18 (xi) do Estatuto Social da Companhia, aprovar todos os atos 
a serem praticados pela administração da Companhia no que se refere à emissão de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), 
emitida pela Companhia em favor do credor Banco ABC Brasil S.A. (“ABC”), para implementação de operação de crédito 
no valor de até R$5.000.000,00, bem como celebração de “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Duplicatas e 
Direitos” a ser celebrado entre a Companhia e ABC, em garantia da CCB. Ficam os Diretores autorizados a praticar todos os 
atos necessários à celebração das operações acima aprovadas, ficando autorizados a celebrar quaisquer contratos, cartas, 
documentos, aditamentos, declarações, recibos ou outros documentos necessários ou convenientes para implementação da 
operação, conforme previsto em seus documentos aprovados. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e 
lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Omilton Visconde Junior (Presidente); 
Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Conselheiros: Mario Spinola e Castro, Omilton Visconde Junior, Ivan Bose do Amaral, 
Marcel Visconde, Ricardo Luis de Lima Vianna, Fábio Lima Mourão e Gustavo Gomes Bortoloti de Azevedo. Declaro que 
a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 22 de abril de 2020. Omilton Visconde Junior; 
Renata de Carvalho Fidale, Secretária. JUCESP nº 271.645/20-9 em 23/07/2020.

CELLERA FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520 - Ata de Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 16 de julho de 2020 - 1. Data, Hora e Local: No dia 16 de julho de 
2020, às 10 horas, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. 
Eng. Luis Carlos Berrini 550, 9º andar, CEP 04571-000 (“Companhia”). 2. Convocação: os membros do Conselho de 
Administração foram devidamente convocados. 3. Presença: Presente a totalidade dos conselheiros, sendo Mario Spinola 
e Castro (Presidente), Omilton Visconde Junior, Ivan Bose do Amaral, Marcel Visconde, Ricardo Luis de Lima Vianna, Fábio 
Lima Mourão e Gustavo Gomes Bortoloti de Azevedo, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. 4. 
Composição da Mesa: Presidente: Omilton Visconde Junior; e Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 5. Deliberações: 
5.1 Os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições, nos termos do Artigo 18, itens (xi), (xii) e (xvii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar todos os atos a serem 
praticados pela administração da Companhia no que se refere à emissão de uma (ou mais) “Cédula de Crédito Bancário” 
entre a Companhia, na qualidade de Emitente, e o Banco Bocom BBM S.A. (“Bocom BBM”), inclusive todas as suas repac-
tuações, aditivos e renegociações, no montante de até R$5.000.000,00, com vencimento até julho de 2025, ficando ainda 
autorizada a constituição das garantias necessárias em conexão com a operação acima contratada junto ao Bocom BBM. 
5.2 Ficam quaisquer dois Diretores autorizados a praticar todos os atos necessários à celebração das operações acima 
aprovadas, ficando autorizados a celebrar quaisquer contratos, cartas, documentos, aditamentos, declarações, recibos ou 
outros documentos necessários ou convenientes para implementação da operação, conforme previsto em seus documen-
tos aprovados. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, 
foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Omilton Visconde Junior (Presidente); Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 
Conselheiros: Mario Spinola e Castro, Omilton Visconde Junior, Ivan Bose do Amaral, Marcel Visconde, Ricardo Luis de Lima 
Vianna, Fábio Lima Mourão e Gustavo Gomes Bortoloti de Azevedo. Declaro que a presente confere com o original lavrado 
em livro próprio. São Paulo, 16 de julho de 2020. Omilton Visconde Junior; Renata de Carvalho Fidale, Secretária. 
JUCESP nº 347.740/20-0 em 31/08/2020.

CELLERA FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520 - Ata de Assembleia Ge-
ral Extraordinária realizada em 15 de setembro de 2020 - 1. Local, data e hora: no dia 15 de setembro de 2020, 
às 10 horas, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na Av. Eng. Luis Carlos Berrini 550, 9º andar, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, 
nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e Renata 
de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração 
da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1 
Aprovar, para um mandato até 5 de julho de 2021 (coincidindo com o prazo de mandato dos demais membros do conselho 
de administração da Companhia), o seguinte membro para o Conselho de Administração da Companhia: Marcos Grodet-
zky, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.474.360 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 425.552.057-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alemanha 
732, Jardim Europa, CEP 01448-010, na qualidade de membro do Conselho de Administração. 5.2 O membro do Conselho 
de Administração ora eleito toma posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e declara expres-
samente, nos termos da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de de-
fesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública, ou a propriedade. 5.3 O termo de posse do conselheiro eleito (nos quais constam as respectivas 
declarações de desimpedimento) está arquivado na sede da Companhia. 5.4 Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado 
na Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de agosto de 2020, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter 
a seguinte composição, com mandato unificado até 5 de julho de 2021: (i) Mario Spinola e Castro, brasileiro, casado pelo 
regime de separação total de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 53.183.428-1 (SSP/SP), inscrito 
no CPF/MF sob o nº 023.675.077-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 
na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de Presidente do Conselho de 
Administração; (ii) Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, 
portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, 
Cid. Monções, CEP 04571-000, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iii) Marcel Visconde, brasileiro, 
casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.557.648-3 (SSP/
SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 111.623.518-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com escritório na Av. Dr. Cardoso de Melo 1.507, Vila Olimpia, CEP 04548-005, na qualidade de membro do Conselho 
de Administração; (iv) Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade 
(RG) nº 04263191-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brig. Faria Lima 1.755, na qualidade de membro do Conselho de Administração; 
(v) Fábio Lima Mourão, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº M-5.011.228 SSP/MG, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 774.813.566-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho 
de Administração; (vi) Gustavo Gomes Bortoloti de Azevedo, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 21.108.703-6 (Detran/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 156.336.777-73, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 
04536-001, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e (vii) Marcos Grodetzky, acima qualificado, na 
qualidade de membro do Conselho de Administração. 5.6 Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, 
nos termos do Art. 130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata 
que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente - Mario Spinola e Castro; Secretária - Renata de Carvalho 
Fidale; Acionistas Presentes: VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes, representado por 
seu gestor, Principia Capital Partners Investimentos Ltda., representada por Mario Spinola e Castro e Fábio Lima Mourão, 
Omilton Visconde Júnior, e Marcel Visconde. Confere com a ata original lavrada em livro próprio. Mesa: Mario Spinola e 
Castro, Presidente; Renata de Carvalho Fidale, Secretária. JUCESP nº 400.989/20-7 em 28/09/2020.

CELLERA FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520 - Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 27 de novembro de 2020 - 1. Local, data e hora: no dia 27 de novembro de 2020, 
às 10 horas, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na Av. Eng. Luis Carlos Berrini 550, 9º andar, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, 
nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e Renata 
de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre a renúncia de membro do Conselho de Administração 
da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1 
Registrar a renúncia, conforme carta recebida em 19 de novembro de 2020, do Sr. Gustavo Gomes Bortoloti de Azeve-
do, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 21.108.703-6 (Detran/RJ), inscrito no CPF/MF 
sob o nº 156.336.777-73, ao cargo de membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleito em Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 25 de agosto de 2020. 5.2 Registrar a renúncia, conforme carta recebida nesta data, do Sr. Fábio 
Lima Mourão, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº M-5.011.228 SSP/MG, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 774.813.566-53, ao cargo de membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleito em Assembleia 
Geral Ordinária realizada em 25 de agosto de 2020. 5.3 Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado na Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 25 de agosto de 2020 e na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de setembro de 2020, 
o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato unificado até 5 de julho de 
2021: (i) Mario Spinola e Castro, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro, portador da 
cédula de identidade RG nº 53.183.428-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 023.675.077-16, residente e domiciliado na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amauri 255, 7º andar, na qualidade de Presidente do Con-
selho de Administração; (ii) Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresá-
rio, portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, 
Cid. Monções, CEP 04571-000, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iii) Marcel Visconde, brasileiro, 
casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.557.648-3 (SSP/
SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 111.623.518-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com escritório na Av. Dr. Cardoso de Melo 1.507, Vila Olimpia, CEP 04548-005, na qualidade de membro do Conselho de 
Administração; (iv) Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade (RG) 
nº 04263191-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com escritório na Av. Brig. Faria Lima 1.755, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e (v) 
Marcos Grodetzky, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.474.360 IFP/RJ, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 425.552.057-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na 
Rua Alemanha 732, Jardim Europa, CEP 01448-010, na qualidade de membro do Conselho de Administração. 5.6 Aprovar 
a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente 
- Mario Spinola e Castro; Secretária - Renata de Carvalho Fidale; Acionistas Presentes: VSAP24 - Fundo de Investimento 
em Participações - Empresas Emergentes, representado por seu gestor, Principia Capital Partners Investimentos Ltda., repre-
sentada por Mario Spinola e Castro e Fábio Lima Mourão, Omilton Visconde Júnior, e Marcel Visconde. Confere com a ata 
original lavrada em livro próprio. Mesa: Mario Spinola e Castro, Presidente; Renata de Carvalho Fidale, Secretária. 

CELLERA FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520 - Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de agosto de 2020 - 1. Local, 
data e hora: no dia 25 de agosto de 2020, às 9h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio 
Campestre Jóia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº6.404/76, 
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição 
da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demons-
trações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a reeleição do Conselho de Administração da Companhia; (iii) deliberar sobre a 
reeleição do presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) fixar o valor da remuneração global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício de 2020. 5. 
Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos, havendo-se autorizado a lavratura da 
presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76: 5.1 Dispensar a presença de 
administradores e representantes dos auditores independentes da Companhia, nos termos do §2º, Art. 134, da Lei nº 6.404/76, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos 
documentos disponibilizados pela administração da Companhia, pertinentes às matérias da ordem do dia. 5.2 Registrar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi convocado ou ouvido 
por não se encontrar instalado. 5.3 Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social 
findo em 31.12.19, as quais, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes que emitiram opinião sem ressalvas, datado de 15 de maio de 2020, foram 
publicadas no dia 3 de junho de 2020, página 13 do jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, e página 8 do jornal “Empresas & Negócios”. 5.4 Ficam ratificadas expressamente as 
publicações das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2019, às quais os acionistas representando a totalidade do capital social confirmam 
ter tido pleno acesso e conhecimento, considerando-se sanada inclusive a inobservância dos prazos referidos nos Arts. 132 e 133 da Lei nº 6.404/76. 5.5 Consignar que não serão distribuí-
dos dividendos por ter a Companhia apurado prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.19, conforme verificado nas demonstrações financeiras ora aprovadas, de modo que o resulta-
do negativo apurado será destinado à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia. 5.6 Registrar a renúncia, conforme carta recebida nesta data, do Sr. Ivan Bose do Amaral, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 59.666.130-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 947.028.701-06, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de membro do Conselho de Administração, para o qual foi reeleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de 
junho de 2019. Ficam registrados os agradecimentos dos acionistas pelos serviços prestados pelo Sr. Ivan à Companhia até a presente data. 5.7 Tendo em vista o encerramento do presente 
mandato, aprovar, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social, para mandato unificado de 1 (um) ano, a se encerrar em 5 de julho de 2021, a reeleição dos seguintes membros para o 
Conselho de Administração da Companhia: (i) Mario Spinola e Castro, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 
53.183.428-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 023.675.077-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 
10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de 
bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, com escritório na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, Cid. Monções, CEP 04571-000, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iii) Fábio Lima 
Mourão, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M-5.011.228 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 774.813.566-53, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iv) 
Gustavo Gomes Bortoloti de Azevedo, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 21.108.703-6 (Detran/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 156.336.777-73, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do 
Conselho de Administração; (v) Marcel Visconde, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.557.648-3 (SSP/SP), 
inscrito no CPF/MF sob o nº 111.623.518-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dr. Cardoso de Melo 1.507, Vila Olimpia, CEP 
04548-005, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e (vi) Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 
04263191-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Engenheiro Luiz Carlos Ber-
rini 550, 9º andar, Cid. Monções, CEP 04571-000, na qualidade de membro do Conselho de Administração. 5.8 Nos termos do parágrafo único do Art. 14 do Estatuto Social, a função de 
Presidente do Conselho de Administração continuará a ser exercida pelo Sr. Mario Spinola e Castro, acima qualificado. 5.9 Os cargos de suplentes dos membros do Conselho de Administra-
ção ora reeleitos permanecerão vagos e os suplentes serão eleitos oportunamente por meio de Assembleia Geral Extraordinária convocada para este fim. 5.10 Os membros do Conselho de 
Administração ora reeleitos tomam posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e declaram expressamente, nos termos da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacio-
nal, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 5.11 Os termos de posse dos conselheiros reeleitos (nos quais constam as 
respectivas declarações de desimpedimento) estão arquivados na sede da Companhia. 5.11 Ratificar o pagamento da remuneração da Diretoria para o ano de 2019, bem como sua respec-
tiva distribuição entre os Diretores Estatutários. Fixar, no limite de até R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), o montante global a ser distribuído entre os administradores da Companhia 
para o exercício de 2020 em curso, de janeiro a dezembro, a título de remuneração fixa e variável, incluindo benefícios incorridos ou suportados pela Companhia, verbas de representação e 
encargos sociais, nos termos do Art. 152 da Lei nº 6.404/76. Caberá ao Conselho de Administração definir os montantes individuais a serem atribuídos a cada administrador da Companhia, 
tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor de seus serviços no mercado. 5.12 Fica estabelecido que os 
membros do Conselho de Administração não receberão qualquer remuneração a título de pro labore pelo cargo que ocupam na Companhia, seja por serem acionistas diretos da Companhia 
ou por já estarem vinculados com a gestão do acionista pelo qual foram indicados e eleitos. 5.13 Registrar que, em razão da não formulação do pedido de que trata o Art. 161, §2º da Lei 
nº 6.404/76, não foi instalado o Conselho Fiscal. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Pre-
sidente - Mario Spinola e Castro; Secretária - Renata de Carvalho Fidale; Acionistas Presentes: VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes, representado por 
seu gestor, Principia Capital Partners Investimentos Ltda., representada por Mario Spinola e Castro e Fábio Lima Mourão, Omilton Visconde Júnior, e Marcel Visconde. Confere com a ata 
original lavrada em livro próprio. Mesa: Mario Spinola e Castro, Presidente; Renata de Carvalho Fidale, Secretária. JUCESP nº 379.714/20-6 em 16/09/2020.

3043-4171
www.netjen.com.br Es
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Startups ampliam o mercado 
de trabalho jurídico

Segundo a 
Associação Brasileira 
de Startups 
(Abstartups), temos 
atualmente no 
Brasil 12.700 dessas 
empresas, número 
20 vezes superior se 
compararmos com 
2011, quando eram 
contabilizadas 600

Elas são distribuídas 
por regiões, sendo 
5.730 no Sudeste, 

2.231 no Sul, 994 no Nor-
deste, 580 no Centro-Oes-
te e 228 no Norte. Formam 
ainda esse ecossistema: 
363 incubadoras e 57 
aceleradoras. A redução 
na taxa básica de juros, 
atualmente em 2.0% a.a., 
ao mesmo tempo em que 
desestimula investimentos 
conservadores em virtude 
do baixo retorno financei-
ro, acaba por impulsionar 
investimentos em projetos 
baseados em tecnologia 
inovadora com grande 
potencial de crescimento, 
viabilizando que startups 
recebam aporte de capital 
externo. 

Tais investidores são 
apelidados de “investidor 
anjo”, e são caracterizados 
justamente por investirem 
em ideias e projetos ino-
vadores que demonstrem 
forte potencial de cresci-
mento a partir da injeção 
de capital, criando oportu-
nidades para quem deseja 
trabalhar com tecnologia e 
inovação em nosso país. A 
evolução das startups tem 
sido auxiliada por medidas 
legais, tornando o setor 
particularmente atrativo 
para investidores. Muitas 
surgem a partir de ideias 
inovadoras que resolvem 
problemas cotidianos, fa-
cilitam a vida e agregam 
valor aos usuários.

É fundamental pro-
teger juridicamente a 
Propriedade Intelec-
tual desenvolvida nas 
startups, que constitui 
seu maior patrimônio 
e fator de criação de 
valor. Empresas que se 
enquadrem nesse perfil, 
assim definidas pela Lei 
Complementar nº. 167, 
de 24 de abril de 2016, a 
partir de 30 de julho de 
2020, podem requerer 
prioridade no exame 
dos seus pedidos de 
patentes, depositadas, 
no Brasil, junto ao INPI 
– Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, 
desde que estejam ca-
dastradas na REDESIM 
– Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro 
e da Legalização de Em-
presas e Negócios.

Denominada “Lei das 
Startups”, ela objetiva es-
tabelecer vantagem com-
petitiva, habilitando a 
condição de que tenham 
nascimento jurídico, si-
multaneamente, ao pedido 
de registro de suas marcas 
e da concessão de paten-
tes, ainda mais quando fica 
demonstrada que a prote-
ção da inovação é indispen-
sável para a obtenção de in-
vestimentos. Tal proteção 
é fundamental para que 
as ideias inovadoras sejam 
protegidas contra práticas 
concorrenciais desleais, 
tais como a pirataria.

Dada a importância da 
inovação tecnológica e do 

incentivo ao empreende-
dorismo inovador como 
fator de promoção do de-
senvolvimento econômico, 
social e ambiental, tramita 
no Congresso projeto que 
institui o Marco Legal das 
Startups. Trata-se de um 
projeto que apresenta 
medidas de incentivo ao 
ambiente de negócios, 
ao aumento da oferta de 
capital para investimento 
em empreendedorismo 
inovador; disciplina a lici-
tação e a contratação de 
soluções inovadoras pela 
administração pública. E 
fomenta o empreendedo-
rismo inovador como meio 
de promoção da produtivi-
dade e da competitividade 
da economia brasileira 
para a geração de postos 
de trabalho qualificados. 

Também prevê a criação 
de pontos que possam 
delimitar a área de atua-
ção das startups, vindo a 
proporcionar um ambiente 
juridicamente mais seguro 
e previsível para empre-
endedores e potenciais 
investidores, incentivando 
cada vez mais potenciais 
investidores, independen-
temente de serem os “in-
vestidores-anjo” ou aque-
les oriundos de fundos de 
investimento de capital de 
risco, além de desburocra-
tizar processos, facilitando 
o crescimento do ecossis-
tema econômico no Brasil.

Esse cenário aponta para 
novas oportunidades na 
atuação jurídica, em espe-
cial, a assessoria jurídica 
de startups e empresas 
de prestação de serviços 
e produtos baseados em 
tecnologia digital, carreira 
atrativa para advogados 
dispostos a lidar com novos 
desafios. Além disso, por 
ser um modelo de negócios 
diferenciado e inovador, as 
startups precisam de aten-
ção adicional tanto na sua 
constituição, por meio da 
devida formalização como 
Pessoa Jurídica, os direi-
tos e deveres dos sócios 
(Direito Empresarial), as 
relações com os clientes e 
fornecedores (Direito Civil 
e do Consumidor), víncu-
los empregatícios (Direito 
do Trabalho) e obrigações 
fiscais (Direito Tributário). 

No momento, o principal 
serviço buscado é o regis-
tro e proteção legal das 
tecnologias desenvolvidas 
por meio da propriedade 
intelectual. A legislação 
brasileira começa a dar 
o devido tratamento ju-
rídico neste importante 
ecossistema, proporcio-
nando regulamentação 
aos emergentes modelos 
de negócios.

São inúmeros os desafios 
que as startups podem vir a 
enfrentar, principalmente 
quando estão no começo, e 
os gestores não podem dei-
xar de observar as normas 
jurídicas específicas para 
os negócios que operam. 

Por terem características 
peculiares, é vital que cada 
empreendedor tenha uma 
assessoria jurídica, tanto 
para prevenir problemas 
quanto para viabilizar 
um crescimento seguro e 
sustentável do modelo de 
negócio.

(*) - É mestre em Tecnologias e 
coordenador do curso de Gestão 

de Startups do Centro Universitário 
Internacional Uninter;

(**) - É coordenador do curso de 
Direito do Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Armando Kolbe Junior (*) e Jailson Araújo (**)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 03 de dezembro de 202010

O pretendente: ANDERSON BENEDITO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
estagiário de engenharia civil, solteiro, nascido em Carapicuiba, SP, no dia (13/06/1996), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Márcio Fonseca dos Santos e de 
Aparecida de Cassia Benedito. A pretendente: JESSICA KAROLINE DE JESUS, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar projetista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(10/07/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Simei Macario de Jesus 
e de Marivalda Santos de Jesus.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Mas não podemos 
esquecer que, em-
bora, o comércio 

e os shoppings já estejam 
funcionando, obedecem 
regras estabelecidas nas 
fases de restrições, que na 
capital paulista, desde ontem 
econtra-se na fase amarela, o 
que impacta a capacidade de 
funcionamento e exige uso de 
máscaras e etc. Além disso, 
boa parte da população conti-
nua evitando sair de casa por 
conta de aglomerações por 
causa do vírus, o que pode 
impactar, significativamente, 
na redução das vendas. 

Mesmo as coisas parecen-
do ter voltado ao normal, os 
especialistas insistem que o 
marketing digital continua 
sendo a melhor estratégia de 
relacionamento para gerar 
vendas no período. De acordo 
com a diretora da Vínculo 
Consultoria em Comunica-
ção e MKT Digital, Flávia 
Valentim, as redes sociais 
terão papel essencial nesse 
momento, pois farão a ponte 
entre a empresa e o cliente. 
“Agora, a rede social vai fun-
cionar, pois é através dela que 
o cliente vai se comunicar com 
a empresa para saber os novos 
horários de funcionamento, 
regras para provar roupas 
nas lojas, pedir kit malas para 
experimentar roupas em casa, 
fazer pedido de produtos e 
passar na loja apenas para re-

É fundamental que as empresas tenham uma estratégia 
de comunicação na internet que foque seu público alvo. 
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Pelo menos 77% dos líderes entrevistados pela KPMG 
disseram que o programa de gerenciamento de risco de 
terceiros é uma prioridade estratégica para os negócios. 
Além disso, seis em cada dez deles, afirmaram que os 
riscos mais graves para a reputação da organização vêm 
do fracasso de terceiros no cumprimento de metas. Já 
cerca de 60% apontaram que as empresas que lideram 
foram recentemente sujeitas a sanções e observações 
regulatórias em relação a esse programa. 

O estudo ouviu 1.100 executivos de 14 países, in-
cluindo o Brasil, e de seis setores (automotivo, ener-
gia, serviços financeiros, manufatura, farmacêutico e 
varejo). De acordo com o levantamento, os entrevis-
tados indicaram que o grande volume de atividades 
de avaliação de terceiros aumentou nos últimos anos 
em todos os setores. Em contrapartida, apontou que 
74% deles admitem que as organizações precisam 
urgentemente tornar o programa mais consistente em 
toda a empresa. 

Já sobre os principais riscos monitorados como parte 
da atividade de gerenciamento de terceiros indicados 
pelos entrevistados estão o operacional e o financeiro 
(ambos com 60%), tecnologia (57%) e privacidade 
(54%). “Esses dados destacam o quão dependente a 
maioria das empresas está em relação aos terceiros 
para fornecer produtos e serviços essenciais. Além 
disso, os eventos globais e as incertezas econômicas 
enfatizaram que os terceiros são necessários para as 
operações comerciais. 

Ao mesmo tempo, a crescente pressão regulatória - 
especialmente em relação a violações de privacidade 
e perda de dados do cliente ou à resiliência operacio-
nal - está colocando os relacionamentos com terceiros 
em análise”, analisa o sócio da KPMG, Emerson Mello. 
Ainda de acordo com o estudo, os dados de gover-
nança, privacidade e o risco cibernético são o motor 
mais importante da atividade de terceiros em todos os 

Como o marketing digital 
pode aumentar as vendas do 

varejo nesse natal?
Depois de atravessar longos meses incertos, os lojistas estão apostando no aquecimento do mercado e 
aumento das vendas para este natal

empresa, já que em média 
os brasileiros ficam 9 horas 
por dia conectados. Assim, é 
fundamental que as empre-
sas tenham uma estratégia 
de comunicação na internet 
que foque seu público alvo, 
traga conteúdo relevante e 
busque proporcionar novas 
experiências. Mas, nem por 
isso o atendimento presen-
cial deixa de ter sua impor-
tância”, ressalta Carmela.

A tendência que se vê 
cada vez mais consolidada é 
a união do melhor dos dois 
mundos, o digital e o físico. 
Um complementa o outro 
trazendo maior comodidade 
para diferentes públicos, 
abrangendo um número 
maior de consumidores e 
fortalecendo a marca das 
empresas. A empresária 
Gabriela Mateu, da boutique 
Fashion Days, relata que se 
surpreendeu com as redes so-
ciais e se não fosse pelas vias 
digitais, sua loja teria sofrido 
muito mais com a pandemia. 
“No final das contas, essa foi 
uma excelente oportunidade 
para eu iniciar nossa divul-
gação online e esse é um 
caminho sem volta, pois os 
clientes que conquistei na 
internet eu vou continuar 
atendendo dessa forma”, 
explica a empresária.

Fonte e mais informações: 
(www.vinculoconsultoria.
com).

tirar para permanecer menos 
tempo no estabelecimento. 

Da mesma forma, fazer 
reservas em restaurantes, 
pesquisar presentes, ou ain-
da, buscar horários alterna-
tivos de compras para evitar 
aglomerações. Enfim, são 
muitas as possibilidades de 
comunicação, além é claro, 
da vantagem de divulgação 
da marca, produtos, serviços 
e promoções”, destacou Flá-
via. Para a especialista em 
marketing e comportamento 
do consumo, Carmela Cata-
rina Sala, o comportamento 
do consumidor mudou e esse 
fato não pode ser ignorado 
pelos lojistas. 

A empresária é diretora  de 
marketing do Sala Shopping, 
um dos edifícios comerciais 

mais tradicionais de São José 
dos Campos. Ela afirma que o 
prédio oferece mais de 30 lojas 
de varejo de vários segmentos 
somente no piso térreo, e que 
todos estão devidamente pre-
parados para atender o públi-
co para o natal, mesmo assim, 
ela alerta sobre a importância 
de cada empresário informar 
seus clientes sobre os horários 
de funcionamento, além das 
ofertas via internet, que é um 
dos melhores canais de comu-
nicação com os consumidores 
hoje em dia.

“Hoje, quando falamos 
sobre empreendedorismo 
é impossível deixar de fora 
a criação de uma estraté-
gia de marketing para este 
mercado online, indepen-
dentemente do tamanho da 

Gerenciamento de risco de terceiros é 
prioridade estratégica para os negócios

setores, mas apenas 54% dos entrevistados disseram 
que priorizam esses aspectos. 

Quando questionados sobre os motivadores mais im-
portantes da atividade de gerenciamento de terceiros, 
os três mais citados foram apoio à transformação do 
negócio (40%), governança de dados e privacidade 
(39%) e proteção da marca e reputação (36%). Já so-
bre as iniciativas em que a equipe estará concentrando 
mais tempo e energia nos próximos 12 meses, foram 
elencadas como prioridades as seguintes: adoção de 
novas tecnologias (39%), automatização de processos 
(33%) e padronização de processos em toda empresa 
(32%). 

“As organizações dependem cada vez mais de forne-
cedores terceirizados para oferecer produtos e serviços 
essenciais aos clientes. Elas também estão descobrindo 
que falhas de terceiros podem manchar rapidamente 
reputações e ter implicações operacionais e de custos 
significativas. À medida que as organizações tratam das 
preocupações em torno dessas questões, fica evidente 
que elas precisam de uma estratégia clara para a seleção, 
aprovação e gerenciamento de terceiros com a ajuda 
da tecnologia”, analisa o sócio (AI/KPMG).

Entre os principais riscos monitorados como parte da 
atividade de gerenciamento de terceiros estão o operacional 

e o financeiro.
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