
Governança 
Corporativa deixa de 
ser diferencial e se 
torna fundamental

O encerramento 
do desafiador 2020 
parece ainda estar 
longe de trazer 
a tranquilidade 
desejada. A cada 
hora de 2021 o 
cenário parece se 
transformar

O entusiasmo pelo 
início da vacinação 
é logo revertido 

em apreensão quando as 
autoridades sanitárias fa-
lam em mutações do vírus. 
As ações das companhias 
sobem e descem no ritmo 
das notícias e há poucos 
sinais de que este cenário 
vai mudar no curto prazo. 
Esse ambiente por si só 
já seria complicado para 
as empresas em qualquer 
tempo, mas no início desta 
nova década tudo ficou 
ainda mais difícil. 

O capitalismo mudou e 
agora não é mais somente 
a propensão a ter mais ou 
menos lucro que conta 
como atividade fim das 
organizações. As empresas 
estão sob avaliação cons-
tante dos stakeholders. 
Não basta mais fazer so-
mente uma autoavaliação 
em termos de ASG (am-
biental, social e governan-
ça), é preciso obter uma 
visão independente, isenta 
e crítica para entender 
onde estão os pontos críti-
cos que levam aos riscos de 
imagem e elevadas perdas 
financeiras. 

Caso contrário o resul-
tado pode ser desde boi-
cotes de clientes a perda 
de fornecedores, fuga de 
colaboradores e emprésti-
mos mais caros, tudo isso 
acompanhando a queda 
das ações. A necessidade 
de aumento significativo de 
investimentos em políticas 
ASG torna a governança 
corporativa um aspecto 
ainda mais crucial, pois 
ela desempenha um papel 
transversal em relação às 
dimensões sociais e am-
bientais. 

Afinal, é a governança 
que transforma a empresa 
de forma a evitar que a 
sustentabilidade se torne 
apenas marketing, mas 
seja um fim, de fato. A 
adoção de boas práticas 
de governança corporativa 
pelas empresas proporcio-
na melhor gerenciamento 
de riscos, maior transpa-
rência das informações 
financeiras, sistema de 
compliance mais robusto 
e maior alinhamento das 
diretrizes e políticas entre 
os stakeholders, com foco 
em adaptação às mudanças 
do macroambiente e do 
setor onde atuam. 

Esses aspectos contri-
buem para o aumento da 
confiança dos investido-
res e redução de risco, o 
que beneficia o valor da 
organização e sua melhor 
classificação de crédito. 
Os investidores preferem 
alocar recursos em empre-
sas com um bom sistema 
de governança, ao mesmo 

tempo em que elas são 
beneficiadas com maior 
capacidade e condições 
de tomada de crédito. Isso 
porque o capital observa os 
riscos do negócio, e acaba 
por boicotar empresas não-
sustentáveis. 

Somente em 2019, US$ 
20,6 bilhões migraram 
para fundos de investi-
mento que explicitamente 
se desfazem de organi-
zações tidas como “não 
sustentáveis”, volume dez 
vezes maior que o de uma 
década atrás. A visão é de 
que apoiar empresas com 
fortes práticas de susten-
tabilidade pode ser um in-
vestimento de longo prazo 
mais rentável. Outra pes-
quisa de uma consultoria 
internacional revelou que 
o número de investidores 
que fazem uso de métricas 
não-financeiras em suas 
decisões aumentou de 
27% para 43% entre 2016 
e 2020. 

Apenas 9% dos inves-
tidores não usaram o de-
sempenho não-financeiro 
como parte de sua tomada 
de decisão. Mesmo assim, o 
descasamento entre o dis-
curso de sustentabilidade 
ao público e as ações para 
implementar uma política 
efetiva é enorme. Entre 
as principais barreiras 
destacam-se o custo, a 
complexidade da análise e 
a falta de capacitação dos 
colaboradores. Tal situação 
amplia os riscos da gestão, 
pois sem bases sólidas de 
governança, a organização 
se torna um castelo de 
cartas. 

A pandemia de 2020 trou-
xe à tona inúmeros casos 
assim e as perdas de valor 
de mercado de algumas 
levaram gestores ao redor 
do mundo a reavaliar suas 
prioridades. Companhias 
que zelam pelos seus con-
sumidores, funcionários, 
acionistas, fornecedores e 
tem sólida governança, no 
geral, apresentam muito 
mais resiliência, justamen-
te por entenderem como a 
complexa relação com seus 
stakeholders, pode se tor-
nar mola propulsora para 
o sucesso e uma rede de 
proteção nas dificuldades. 

Avaliar e qualificar o 
sistema de Governança 
Corporativa, além de iden-
tificar aspectos positivos e 
melhorias, permite orien-
tar investimentos e atrair a 
participação de conselhei-
ros ou membros de comi-
tês, além de compreender 
como a administração está 
promovendo os interesses 
dos acionistas e das partes 
interessadas. O passado 
foi marcado por empresas 
falando que eram por fora, 
mas por dentro nada tinha 
mudado. Ainda há muito a 
ser feito porque muito foi 
falado. A transformação 
iniciada em 2020 deve se 
consolidar, de fato, em 
2021. 

(*) - São sócios fundadores da BR 
Rating, primeira agência de clas-

sificação de risco e avaliação dos 
sistemas de governança corporativa 

do Brasil. 

Marcos Rodrigues e Olavo Rodrigues (*) 
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SIQ Participações Ltda - CNPJ/MF: 28.386.223/0001-58 - NIRE 35.235.051.534 - (“Sociedade”)
Edital de Convocação para Reunião Ordinária de Sócios

Convocamos os sócios a se reunirem em reunião, a realizar, dia 19/03/21, às 15 h., em 1º convocação, e às 15:30h., em 2º convocação, na 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 598, 11º andar, SP/SP. Ordem do dia. (i) O Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico, referentes ao 
exercício 2020; (ii) A destinação do lucro apurado no exercício 2020; (iii) A ratificação das distribuições de lucros, já realizadas; e (iii) outras 
matérias de interesse da Sociedade. Consulta às demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras que serão objeto das delibera-
ções constantes da ordem do dia estarão disponíveis para consulta de todos os sócios, a partir do dia 17/02/21, na Alameda Joaquim Eugênio 
de Lima, 598, 11º andar, SP/SP, podendo ser consultados por qualquer sócio, em dias comerciais, entre às 9h. e 18h. Ante a pandemia do 
COVID-19, a administração poderá enviar as demonstrações financeiras por e-mail, se assim solicitado pelo sócio. Representação. Os sócios 
deverão comparecer pessoalmente à reunião de sócios ora convocada, ou ser representado por outro sócio ou por advogado, mediante outorga 
de mandato com especificação dos atos autorizados. Voto escrito. Ante a pandemia do COVID-19, faculta-se a todos sócios a apresentação 
de votos por escrito, conforme formulário que será posteriormente enviado e que deverá ser anexado à ata de reunião de sócios. Os quóruns 
de instalação e deliberação observarão o disposto no Código Civil e no Contrato Social da Sociedade. SP, 16/02/21. Bruno Sérgio Heilberg.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 17 de Novembro de 2020.
01 - Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dez horas, por meio de vi-
deoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Compa-
nhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselhei-
ros Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius 
Colpo, Regina Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas e Ricardo Annes Guimarães. 03 - Com-
posição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise 
Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Exame e discussão sobre (i) a celebração, pela Companhia, junto ao Banco 
Inter S.A. (“Banco Inter”) e aos Srs. Rodrigo Luiz Machado Teixeira, Roberto dos Santos Masotti, Henrique Fernando Lu-
cas e Adriano Alimena Del Grande (em conjunto, “Sócios Pessoas Físicas”), com a interveniência e anuência da BMG 
Granito Soluções em Pagamento S.A. (“BMG Granito”), de um memorando de entendimentos vinculante, a fi m de 
acordar as premissas para a subscrição, pelo Banco Inter, de 8.568.767 (oito milhões, quinhentas e sessenta e oito mil, 
setecentas e sessenta e sete) ações ordinárias de emissão da BMG Granito, pelo preço de emissão total de 
R$90.057.741,17 (noventa milhões, cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) e, 
conjuntamente com a referida subscrição, a aquisição, pela Companhia, de 713.606 (setecentas e treze mil, seiscentas 
e seis) ações ordinárias de emissão da BMG Granito detidas pelos Sócios Pessoas Físicas, pelo preço de aquisição to-
tal de R$7.499.999,06 (sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e seis cen-
tavos) (“Memorando de Entendimentos”); e (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia pratique os atos ne-
cessários à implementação das deliberações aprovadas. 05 - Deliberações: Instalada a reunião, após a análise e dis-
cussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições: 5.1. Aprovar a celebração do Memorando de Entendimentos, bem como a negociação de todos 
os instrumentos necessários para implementação da operação nele descrita, incluindo, mas não se limitando, (i) o con-
trato de subscrição de ações de emissão da BMG Granito; (ii) a alteração ao estatuto social da BMG Granito; (iii) o 
aditamento ao acordo de acionistas da BMG Granito; e (iv) o acordo operacional a ser fi rmado entre a Companhia, 
BMG Granito e Banco Inter. 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no 
Estatuto Social, a praticar todos os atos necessários ao fi el cumprimento das deliberações acima. As apresentações re-
ferentes aos temas da ordem do dia ora apresentados, encontram-se arquivadas na Secretaria de Governança do Con-
selho. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Con-
selho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presen-
tes, passando a constar do livro próprio. Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado 
Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães e Ri-
cardo Annes Guimarães. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da mesa; Deise Peixoto Domingues - Secretá-
ria da mesa. JUCESP nº 88.489/21-8 em 11.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 27.01.2021 às 11 hs, Sede Social, na Avenida Marginal Direita do Tiete, 800, São Paulo; Presenças: 
Todos os membros do Conselho; Mesa: Presidente – Francisco Salvador Canato, Secretário – Marco Aurélio de Barros 
Montenegro; Deliberações Aprovadas: 1) Reeleger para compor a Diretoria, com mandato de 3 anos, a iniciar-se no 
dia 21/02/21 e fi ndar-se em 20/02/2024, os Srs. Francisco Salvador Canato, brasileiro, divorciado, empresário, RG 
3.989.015-6 SSP/SP, CPF/MF 253.434.088-34, residente em Santana do Parnaíba/SP e Marcelo Vital Beliato, brasileiro, 
casado, gerente, RG 34.909.914-5 e CPF/MF 280.661.228-45, residente em Barueri/SP; 2) Atribuir ao Diretor Francisco 
Salvador Canato, as funções de Diretor Presidente, com as funções previstas no Estatuto da Sociedade; 3) Manter para a 
remuneração da Diretoria, o mesmo valor fi xado pela AGO de 06/05/2020, qual seja o montante anual de até 
$500.000,00, a ser distribuído entre seus membros conforme por eles deliberado. 4) Declaram os Diretores ora eleitos, 
presentes à reunião, a inexistência de qualquer impedimento legal para o exercício do cargo para os quais foram eleitos, 
bem como aceitam os cargos para os quais foram eleitos, desde já investidos nos mesmos, dispensada a lavratura de 
termo de posse. 5) Designar para o cargo de Diretor Presidente Francisco Salvador Canato. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 27.01.2021, Francisco Salvador Canato, Renato Guazzelli, Marco Aurélio de Barros Montenegro, Masahiro Hara 
e Marcelo Vital Beliato. JUCESP 97.263/21-7 em 15.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MGH Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ/MF sob nº 49.356.314/0001-10

Edital de Convocação
Ficam os Srs. sócios convocados para reunião, na sede social, em 03/03/21, as 11:30 hs para a seguinte
ordem do dia: (a) alteração dos §§ 1º e 2º  da cláusula 9ª do Contrato Social, com consequente alteração
da cláusula de administração. (b) retirada e destituição do sócio Helio Calfat do cargo de administrador.
(c) Outros assuntos de interesse social. O Administrador.

O Portal Solar, marketplace do segmento de equi-
pamentos fotovoltaicos do Brasil, em parceria com a 
PV Operation, empresa brasileira especializada em 
operação remota e manutenção de usinas solares, 
acaba de lançar uma nova tecnologia de análise e di-
mensionamento para consumidores e empresas que 
desenvolvem projetos de geração de energia solar em 
telhados e pequenos terrenos. 

A nova ferramenta reúne dados de satélites e esta-
ções meteorológicas, além do histórico de operação 
das usinas fotovoltaicas espalhadas por todo território 
nacional. O intuito é proporcionar maior precisão dos 
dimensionamentos e prognósticos de geração dos sis-
temas de energia solar fotovoltaica. A tecnologia, 100% 
nacional, está integrada na nova versão do   simulador 
gratuito disponível nos websites da PV Operation e do 
Portal Solar. 

Na ferramenta, é possível se dimensionar um sistema 
fotovoltaico baseado nas informações de consumo 
de energia elétrica e na localização de onde o pro-
jeto será executado. O sistema oferece informações 
precisas sobre como o sistema deve ser projetado, 
incluindo tamanho da obra, tipos de equipamentos, 
posicionamento mais adequado em relação ao sol, 
custos da obra, tempo de retorno do investimento e 
equipamentos que vão garantir maior eficiência na 
produção de energia elétrica, além de um prognós-
tico de quanto o consumidor poderá economizar na 
conta luz.

A novidade é um algoritmo preditivo que integra 
as informações de satélite, estações meteorológicas 
e monitoramento de usinas em operação em todo o 
território brasileiro abrangendo os 5570 municípios. “A 
integração desses dados, de medições via satélite junto 
com desempenhos reais de usinas que são monitoradas 
pela PV Operation, resulta em uma ferramenta avançada 
para tomada de decisões tanto pelo consumidor quanto 

O sistema oferece informações precisas sobre como o sistema 
deve ser projetado.
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Para adquirir e até mesmo manter 
um imóvel é preciso pagar tributos.

Junto com ele, vêm os 
impostos, que são pagos 
conforme seu tamanho, 

localidade, procedência e 
destinação. Enfim, para ad-
quirir e até mesmo manter 
um imóvel é preciso pagar 
tributos

Para comprar uma casa, 
um apartamento, sala ou 
lote, é necessário pagar ao 
Município onde o imóvel 
se localiza o Imposto sobre 
Transmissão de Bem Imóveis 
(ITBI) a fim de que seja ofi-
cializada a transferência da 
propriedade. “Se ele não for 
pago, o novo dono não pode 
passar o imóvel para o seu 
nome. O imposto varia de 
acordo com a avaliação do 
imóvel e a alíquota cobrada 
em cada município, que 
costuma variar entre 2% e 
3% e incide sobre a base de 
cálculo da transação”, conta 
o presidente da Associação 
Brasileira dos Mutuários da 
Habitação (ABMH), Vinícius 
Costa.

Se o imóvel for adquiri-
do por meio de doação ou 
herança, sobre ele incide o 
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YOU INC Incorporadora e Participações S.A.
Companhia Aberta–Categoria “A”

CNPJ n.º 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775
COMUNICADO AO MERCADO

YOU INC Incorporadora e Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento às disposições constantes da 
Instrução CVM nº 358/2002 e da Instrução CVM 480/2009, vem a público, por meio do comunicado ao mercado, 
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que seu Conselho de Administração elegeu, na data de 
hoje, o Sr. Maurício Duarte Belo ao cargo de Diretor de Operações (COO). A Companhia deseja as boas-vindas 
ao Sr. Maurício Duarte Belo. SP, 18/02/2021. David Leon Rubinsohn - Diretor de Relação com Investidores (DRI).

Playbanco Securitizadora S.A. - (em organização)
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição, Realizada em 11 de novembro de 2020

Aos 11/11/20, às 9 h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Maxwell Medeiros Fernandes, Secretária: Ana Cristina Menezes Ra-
mos Soares. Deliberações Unânimes: (i) a constituição da Companhia denominada “Playbanco Securitizadora de Créditos Imobiliários”, 
com sede social em São Caetano do Sul/SP, na Rua Manoel Coelho, nº 676, sala 211 E, CEP 09510-101; (ii) a fixação do capital social da 
Companhia no valor de R$ 10.000,00, dividido em 10 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de 
R$ 1.000,00 cada, que são subscritas, neste ato, pelos Acionistas Fundadores; (iii) Estatuto Social, que se encontra registrado e arquiva-
do na sede da Companhia; (iv) Eleição dos seguintes membros para compor o conselho de administração da Companhia, com prazo de 
mandato de 3 anos a partir da presente data: (a) Maxwell Medeiros Fernandes, RG n° 26.757.605-5 e CPF/ME n° 192.516.428-42, assu-
mindo, ainda, a condição de presidente do conselho de administração; (b) Giovanni Gentili Amorim da Silva, RG n°: 48.865.571-7, CPF n°: 
409.068.438-20; e (c) Juliana Cristina Reis Fernandes, RG 50.710.484-5, CPF/ME n° 711.620.031-20. Cada um dos conselheiros ora elei-
tos tomará posse de seus cargos mediante assinatura de seus termos de posse. (v) a abertura de capital da Companhia, na categoria “B”, 
nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07/12/09 e demais regulamentação da CVM. Nada mais. Visto do Advogado: Bruno Saraiva Pe-
dreira de Cerqueira - OAB/SP nº 253.534. Jucesp sob NIRE nº 3530056328-0 em 18/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Playbanco Securitizadora S.A. - (em organização)
Extrato da Ata da RCA realizada em 11/11/2020

Aos 11/11/2020, às 14 h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Maxwell Medeiros Fernandes, Secretária: Ana Cristina 
Menezes Ramos Soares. Deliberações Unânimes: Eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia, em conformidade com 
os cargos previstos no atual Estatuto Social, da seguinte forma: (i) Maxwell Medeiros Fernandes, RG n° 26.757.605-5 e CPF/ME n° 
192.516.428-42, cargo de Diretor de Relação com Investidores; e (ii) Ana Cristina Menezes Ramos Soares, RNE nº W442089-A e 
CPF/ME n° 246.069.838-09, cargo de Diretora de Distribuição. O mandato dos diretores eleitos neste ato será unificado de 03 anos, 
encerrando-se em 11/11/2023. Os diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos 
de posse lavrados em livro próprio. Nada mais. Jucesp nº 28.372/21-9 em 18/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Impostos a serem pagos para 
se adquirir e manter um imóvel
Muitos sonham com a casa própria, pensando no valor que terão de pagar para obter o bem. No entanto, não 
basta ter o dinheiro para o imóvel

aquele que o bem atingiria se 
fosse ser colocado à venda. 

Já o valor do ITR, de 
competência da União, va-
ria conforme o tamanho da 
propriedade e seu grau de 
utilização. Quanto maior a 
terra, maior o tributo a ser 
pago. Quanto mais utilizada 
(com atividades de agricul-
tura ou pecuária), menor o 
imposto. Para se ter uma 
ideia de valores, sobre uma 
pequena propriedade com 
produtividade alta, incide o 
percentual 0,03%; em uma 
pequena propriedade ocio-
sa, 1%; em uma grande pro-
priedade com produtividade 
alta, 0,45% e uma grande 
propriedade ociosa, 20%. 

Np que se refere ao ITBI 
e ao ITCMD, o imposto é 
recolhido apenas uma úni-
ca vez e o momento é o de 
aquisição da propriedade. Já 
o IPTU e o ITR, são impostos 
de incidência anual, ou seja, 
sendo proprietário, todo ano 
terá de ser pago ao Município 
ou à União. - Fonte e outras 
informações: (http://www.
abmh.com.br/).

Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação (IT-
CMD), cuja a competência 
é do estado onde se localiza 
o imóvel. Assim como acon-
tece com o ITBI, a base de 
cálculo será o valor do bem 
declarado no inventário ou 
pelo doador, ou o valor de 
avaliação realizado pelo 
Estado. O percentual do 
imposto será definido por 
lei por cada estado. Para 
se ter uma ideia, em São 
Paulo, a alíquota é de 4%, 
enquanto em Minas Gerais 
é de 5%.

Uma vez adquirida de fato 

a propriedade é necessário, 
ainda, pagar o Imposto 
Predial Territorial Urbano 
(IPTU), devido ao Município 
de localidade do imóvel e 
aplicável a casas, apartamen-
tos, salas ou lotes localizados 
em área urbana. Para os 
imóveis que se encontram 
em zona rural, aí o imposto 
devido será o Impostos so-
bre Propriedade Territorial 
Rural (ITR) de competência 
da União. O valor do IPTU, 
de acordo com o disposto no 
artigo 33 do Código Tributá-
rio Nacional, é baseado no 
valor venal do imóvel, que é 

Projetos eficientes de energia solar 
em telhados e pequenos terrenos

pela empresa responsável pelo projeto, chamados de 
instaladores ou integradores”, Siqueira Neto, CEO da 
PV Operation.

Neto ressalta que esta é uma ferramenta gratuita dis-
ponibilizada abertamente na Internet. “Uma das razões 
que nos compeliu a fazer essa ferramenta é facilitar a 
vida das empresas de instalação de energia solar foto-
voltaica no processo de cálculo de geração dos sistemas 
de seus clientes”. A PV Operation fornece o serviço e 
o software de monitoramento para que os instaladores 
de usinas solares possam acompanhar o desempenho 
dos sistemas de seus clientes e desta forma prestar a 
manutenção adequada evitando falhas e otimizando a 
performance das usinas.

O simulador está disponível nos seguintes endere-
ços: (https://www.portalsolar.com.br/calculo-solar) e 
(https://pvoperation.com/simulador-solar/).
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