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Criado com o objetivo de incluir os vendedores de lojas físicas no 
processo de transformação digital do varejo, chega ao mercado o OTO 
(Online to Offline ou Offline to Online), aplicativo de Inteligência Arti-
ficial que empodera o vendedor da loja física e faz ele aumentar as suas 
vendas, além de oferecer um contato mais personalizado e humanizado 
aos clientes. A nova tecnologia é uma ferramenta de CRM para loja 
física, que possibilita a integração de todas as campanhas de marketing 
no cenário offline e online e faz com que o vendedor se torne mais 
um canal de comunicação alinhado às estratégias de negócio.  

A inclusão de vendedores de lojas físicas 
na transformação digital do varejo

As mudanças trazidas pela pandemia impactaram a indústria e o varejo 
de diferentes formas. Com a dinâmica alterada do comportamento do 
shopper no PDV em relação às novas necessidades e oportunidades 
de consumo, e com as restrições estabelecidas pelos governos para o 
varejo, muitas marcas tiveram que adotar novas estratégias e ações 
táticas para manutenção de mercado e para promover o relacionamento 
de seus produtos com os consumidores.  

Cinco lições que a pandemia trouxe para 
o trade marketing e o varejo

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Aviação Executiva 
A crise ocasionada pela pandemia impactou diversos setores da econo-

mia de forma negativa. Porém, o setor de aviação executiva foi atingido 
positivamente, ao contrário da aviação comercial. Destinos nacionais 
foram priorizados, já que as fronteiras internacionais estão fechadas e a 
privacidade nos voos de lazer e negócios são fatores que ocasionam esse 
crescimento, assim como os voos médicos e de carga. A Avantto, líder 
no segmento de compartilhamento de aeronaves executivas,  aponta 
que em 2020 registrou um aumento de 25% no resultado operacional, 
comparado ao ano anterior.  E a tendência é que esse número cresça. 
A empresa, que possui 65 aeronaves em sua frota e aproximadamente 
450 usuários ativos, em seu sistema de compartilhamento, estima fechar 
o ano de 2021 com um aumento de 32% no EBIT. (www.avantto.com.
br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: avantto.com/reprodução
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Webinar debate tendências de gestão

@Definir e reestruturar as necessidades dos trabalhadores, in-
centivar a transformação e buscar novas formas de trabalhar. 

Essas são as três prioridades para as organizações neste ano. Entre 
outros pontos, o estudo revelou que 48% dos líderes de RH esperam 
que a pandemia afete negativamente os resultados dos negócios. 
Então, como se adaptar diante desse cenário? Quais as perspectivas 
para 2021? E como os líderes podem reinventar e transformar os RHs 
através dessas tendências? Para responder a essas e outras questões, 
a Mercer promove um webinar que abordará os principais insights 
do estudo (https://mmc.zoom.us/webinar/register/WN_OIJ5oHgLS8-
-eIkv3EHwLMg).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://mmc.zoom.us/webinar/register/WN_OIJ5oHgLS8-eIkv3EHwLMg

A palavra turnover é uma das 
mais abominadas dentro do 
meio corporativo.

Você pode até não ter ouvido falar 
nela ainda, mas com certeza sabe 

que a rotatividade dentro das empresas 
acaba sendo sinônimo de insatisfação 
dos funcionários, remuneração abaixo do 
esperado e falta de plano de carreira para 
que os colaboradores possam enxergar 
a possibilidade de crescimento dentro 
da corporação. 

Essa taxa de turnover ou rotatividade 
é calculada levando em consideração o 
número de contratações, o número de 
demissões e a quantidade de funcionários 
na empresa. De acordo com especialistas, 
a taxa aceitável de turnover dentro de 
uma companhia é de até 10%. Acima 
desse percentual, os gestores da corpo-
ração já precisam ligar o sinal de alerta. 
Afinal, com uma alta rotatividade, é difícil 
implantar uma cultura organizacional. 

Buscando uma forma de reduzir a taxa 
de rotatividade, muitas empresas têm 
adotado formas de valorização dos seus 
talentos, ou seja, maneiras de engajar 
cada vez mais os funcionários. "É muito 
importante lembrar que são as pessoas 
que fazem as operações acontecer nas 
empresas. Desta forma, se os funcioná-
rios não estão satisfeitos, o rendimento 
e a produtividade daquela corporação 
também não serão positivos", destaca o 
CEO do grupo Ser Educacional, um dos 
maiores grupos educacionais do país, 
Jânyo Diniz. Um dos setores que mais 
têm sofrido com a rotatividade de colabo-
radores é o de tecnologia da informação. 

No entanto, curiosamente, a alta ro-
tatividade não está diretamente ligada 
à falta de ações de retenção por parte 
das companhias. Muito pelo contrário. O 
grande problema é a alta oferta de vagas 
e a escassez de profissionais. "O mercado 

Valorização dos talentos reduz rotatividade 

tem a cada dia mais vagas, o que não é 
acompanhado pelo ritmo de formação 
de profissionais qualificados. Por isso, 
as empresas estão sempre disputando 
quem têm mais benefícios e o melhor 
plano de carreira para o colaborador", 
destaca o CEO da Pitang Agile IT, uma 
das maiores empresas de tecnologia do 
Nordeste, Antônio Valença. 

Uma das alternativas encontradas pelas 
empresas para manter o engajamento é 
criar formas de ouvir e capacitar os funcio-
nários. As grandes corporações estão, cada 
vez mais, prezando pelo feedback vindo 
por parte dos colaboradores e utilizando 
essas opiniões para mudar processos que 
são realizados internamente. "Percebemos 
que era cada vez mais necessário encontrar 
uma forma de nos aproximarmos ainda 
mais dos nossos colaboradores e ouvir o que 
eles têm a dizer em relação ao trabalho", 
complementa Valença. 

A estratégia também foi adotada em 
empresas de diversos setores. Mantendo 
a mesma ideia, de dar mais atenção ao 
feedback dos colaboradores, o Ser Edu-
cacional também colocou o método em 
ação. "Ainda antes do início desta pan-
demia, resolvemos iniciar uma avaliação 
360º, no qual não apenas os gestores qua-
lificam o desempenho dos funcionários, 
mas os colaboradores também avaliam os 

seus superiores e dão ideias de como o 
trabalho pode melhorar", explica Diniz. 

Com o feedback dos colaboradores, as 
empresas passaram a enxergar a necessi-
dade de um canal ainda mais aberto entre 
os funcionários e a direção das companhias. 
"Essas oportunidades foram desenvolvidas 
por meio de vários projetos de aproximação 
e engajamento dos colaboradores. Foi as-
sim que surgiu, inicialmente, o Digit, uma 
reunião aberta de colaboradores Pitang, na 
qual se conversa sobre assuntos trazidos 
por eles", conta Valença. 

"Com o sucesso dessas reuniões, nas 
quais os funcionários passaram a ter 
cada vez mais confiança, passamos a 
apoiar outras iniciativas lideradas pelos 
nossos colaboradores que foram as comu-
nidades práticas, que são como grupos 
internos de autodesenvolvimento, nos 
quais participam os colaboradores que 
querem se aprofundar em um conhe-
cimento específico e se organizar em 
Comunidade para estudar sobre esse 
tema", complementa. 

Diniz destaca que, dentro da empresa, 
os funcionários passaram a ter a oportuni-
dade de sugerir mudanças nos processos 
realizados. "Criamos a oportunidade para 
que eles possam dar ideias de melhorar 
o nosso trabalho. Por meio dos nossos 
canais digitais internos, os colaboradores 
sugerem as mudanças e elas são avaliadas. 
E as ideias escolhidas, além de serem 
colocadas em prática, ainda rendem 
bonificações para autor", explica Jânyo. 

Assim, com esse trabalho de engaja-
mento das equipes, a produtividade fica 
ainda maior. "Se engana quem pensa que 
esse tipo de trabalho é um custo para a 
empresa. Muito pelo contrário, manter 
os nossos funcionários engajados e mo-
tivados só nos traz benefícios. O nosso 
papel é criar e incentivar um ambiente 
de engajamento e satisfação de seus 
colaboradores", finaliza Valença.

Quer vender 
mais? Crie 
personas para 
seu negócio!

Carol Olival
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AdMINIsTRAM MELhoR As MudANçAs

Legalização da maconha
Parlamentares de Nova York acabaram 

de aprovar proposta que legaliza o uso de 
maconha por adultos, fazendo do estado 
o 15º dos Estados Unidos a permitir o 
uso recreativo da droga. O governador 
de Nova York, Andrew Cuomo, disse 
estar ansioso para sancionar a proposta 
e transformá-la em lei. A decisão também 
foi saudada pela NORML, um grupo 
pró-maconha, que disse que dezenas de 
milhares de nova-iorquinos foram presos 
todos os anos por pequenas violações 
relacionadas à maconha e que a maioria 
era jovem, pobre e de cor (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/mulheres-lideram-melhor-nas-crises-apontam-estudos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-01-a-05-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-01-a-05-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/quer-vender-mais-crie-personas-para-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-01-a-05-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-lei-nao-vai-pegar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-inclusao-de-vendedores-de-lojas-fisicas-na-transformacao-digital-do-varejo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-licoes-que-a-pandemia-trouxe-para-o-trade-marketing-e-o-varejo/
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Coluna do Heródoto

Todos ficam 
surpresos com o 
decreto do governo. 
A mídia comunica 
que o presidente 
da república do 
Brasil sanciona 
projeto aprovado no 
Congresso Nacional. 

A lei determina que 
a vacinação é obri-
gatória em toda a 

república. A vacina vai 
ser aplicada em todos os 
brasileiros a partir dos seis 
meses de idade, a não ser 
que haja uma doença pré 
existente. Imediatamente, 
os pessimistas de plantão 
divulgam que a lei não vai 
pegar. E há motivos para 
isso, dizem. A notícia que 
o medicamento tem como 
base o vírus da própria 
doença provoca o terror no 
meio da população. 

Injetar um vírus no sangue 
abala até mesmo intelectu-
ais e políticos importantes. 
Há argumentos científicos 
que atestam que há fun-
damentados receios que a 
vacina é a condutora da do-
ença e da morte. O noticiário 
internacional atesta o au-
mento constante do número 
de mortes na Europa, Ásia 
e América do Norte. Não há 
para onde fugir. O vírus está 
em toda a parte, estampa a 
imprensa sensacionalista.

Além de tudo a vacina que 
está sendo aplicada tem 
origem na Europa e não em 
um laboratório brasileiro. 
Como confiar em um medi-
camento que é produzido 
por laboratórios que bus-
cam o mercado. Afinal de 
contas, diz a oposição, a vida 
humana é uma mercadoria 
como outra qualquer que 
pode gerar lucros, ou é um 
compromisso ético? 

O diretor geral da saúde 
pública não imagina que 
possa haver uma resistência 
tão grande contra a vacina 
e o foco principal é na pró-
pria capital do pais. Há uma 
desinformação geral com 
as mais exóticas teorias da 

conspiração, notícias são 
desmentidas em um mo-
mento e republicadas logo 
a seguir. 

Há até mesmo as inter-
pretações exotéricas que 
debitam às forças do mal 
a doença e a vacina que ao 
invés de combater o trans-
missor, propaga com a in-
jeção nos incautos. Líderes 
religiosos também entram 
na polêmica e debatem a 
obrigatoriedade da vacina 
com os fiéis. Aumenta a 
concentração e aglomera-
ção nos tempos religiosos.

A confusão ganha as ruas 
da capital. Duas semanas de 
conflito nas ruas e embates 
da população contra as for-
ças de segurança. A lei da 
vacina obrigatória é uma lei 
morta, diz o grande jurista 
Rui Barbosa. Ele também é 
contra a vacina. O respon-
sável pela vacinação corre 
risco de vida. 

Oswaldo Cruz tenta expli-
car que sem ela muita gente 
vai morrer. A pancadaria nas 
ruas do Rio de Janeiro deixa 
um saldo de 945 prisões, 
110 feridos, 461 deportados 
e 30 mortos. O estrago da 
pandemia da varíola pelo 
mundo mata pelo menos 
300 milhões de pessoas. O 
presidente Rodrigues Alves 
não resiste e revoga a lei. 

Mas quem quiser casar, 
trabalhar ou estudar precisa 
apresentar o atestado de 
vacinação. Só depois de três 
anos e muita perseguição o 
vilão virou herói, Oswaldo 
Cruz foi homenageado na 
Alemanha pelo trabalho e 
pela coragem de enfrentar a 
ignorância. A população co-
meçou a procurar os postos 
de saúde espontaneamente. 

O Águia de Haia, Rui 
Barbosa, de critico contun-
dente, reconsidera o erro 
e reconhece que Oswaldo 
Cruz merece a homenagem 
dos brasileiros porque en-
frentou os destemperos do 
obscurantismo popular e da 
oposição. Onde se encontra-
va o próprio Rui.

(*) - Jornalista e professor, referência 
no jornalismo de rádio 

(herodoto.com.br)

Heródoto Barbeiro (*)
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Eficiência Operacional do Desafio de Inovação no Saneamento – Open 
Spot, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (ABES) em parceria com a Infra Cast e Infra Women 
Brazil. “A ABES é referência no Brasil no mercado de saneamento 
e estamos muito honrados com essa premiação que certamente 
nos dará uma visibilidade maior na comunidade de saneamento e 
várias oportunidades de negócios. A perspectiva é ter pelo menos 
20 cidades usando a nossa solução nos próximos 18 a 24 meses”, 
destaca Hélio Samora, sócio-fundador e CEO da SmartAcqua. 
Veja a apresentação dos finalistas em: https://www.youtube.com/
watch?v=cbw82XxjXhQ.

Janguiê Diniz adquire participação na empresa 
de tecnologia Pitang Agile IT

@Quando se pensa em setores promissores para o futuro, certa-
mente o de tecnologia vem à mente como uma das primeiras 

lembranças. Com crescimento médio de 20% nos últimos anos e parte 
de um mercado em expansão, impulsionado pela transformação digital 
das empresas, a empresa de tecnologia pernambucana Pitang Agile IT 
prospecta um crescimento de 12% no Brasil em 2021 e tornou-se foco de 
investimento milionário do empreendedor Janguiê Diniz. O empresário, 
por meio de seu Venture Capital Epitychia, por valor não revelado, 
adquiriu 20% da operação da empresa, que em 2020 destacou-se com a 
aquisição de outros players do segmento e esteve listada como um dos 
melhores lugares para se trabalhar, de acordo com a premiação GPTW 
Brasil 2020 – Great Place To Work. Com mais de 15 anos de atuação, 
a Pitang tem apresentado um crescimento exponencial nos últimos 
anos e atraído atenção de investidores nacionais e estrangeiros. “Em 
2020, anunciamos a aquisição societária de outras duas empresas, o 
que fortaleceu ainda mais nosso posicionamento de mercado. Focamos 
em crescer, investindo em qualidade de serviço, talentos e operação. A 
entrada de um novo sócio no projeto, da qualidade do empreendedor 
Janguiê Diniz, impulsiona a nossa participação no segmento e, cada 
um com sua expertise, irá contribuir para que o objetivo de nos tornar-
mos uma das maiores empresas de tecnologia do país seja alcançado, 
com o aumento de nossa capacidade de investimento e aceleração da 
implantação de nosso plano de negócios", explica Antônio Valença, 
sócio-diretor da Pitang.

BPP oferece API para empresas expandirem 
negócios via Pix

@A BPP acaba de lançar sua Pix Cliente, uma API que permite que 
qualquer empresa, que tenha uma conta aberta na BPP, automatize 

seus recebimentos, envios e cobranças utilizando o PIX. Isto significa que 
para enviar um PIX, a instituição que fizer uso dessa API pode realizar 
este envio de forma automatizada, sem a necessidade de interação hu-
mana. De forma segura, com criptografia, troca de chaves e muito mais, 
o PIX pode ser enviado diretamente do aplicativo da empresa. Estamos 
vivendo em um mundo cada vez mais digital, impulsionado pelo distan-
ciamento social, causado pelo novo Coronavírus. Esta digitalização está 
proporcionando diversos benefícios para todos na cadeia e, em especial, 
para os consumidores (bpp.com.br).

Sankhya abre 155 vagas de emprego para
suportar crescimento dos negócios

@A Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão ERP 
e criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform), 

está anunciando 155 vagas de emprego para diversos cargos e em dife-
rentes regiões do país, em modelos home office, presencial e flex - que 
mistura os dois. O anúncio faz parte do plano de expansão da empresa, 
que planeja abrir 15 novas unidades de negócios em 2021 e aumentar o 
quadro de colaboradores para atender às novas demandas que surgiram 
durante a pandemia, como vendas e suporte remotos. Entre os cargos 
em aberto, há duas vagas para diretoria de Unidades de Negócios, em 
São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), e duas para gerentes comerciais 
em Brasília (DF) e Goiânia (GO). Na área de TI, que somam 91 vagas, 
estão consultores de implantação, analistas de teste, desenvolvedores, 
gerentes de projetos, arquitetos de solução, DBAs (Administradores de 
Banco de Dados) e analistas de suporte.

SmartAcqua vence prêmio de eficiência 
operacional da ABES

@A SmartAcqua, startup criada em 2019 para oferecer às empre-
sas de saneamento básico uma solução que utiliza Inteligência 

Artificial para gestão de perdas de água, foi a vencedora na categoria 

Home office alonga 
a jornada de trabalho

Uma pesquisa desenvolvida pela Gartner, empresa de consultoria que pesquisa temas ligados à área de tecnologia da 
informação, dá conta que o trabalho em home office ampliou a jornada de trabalho de pelo menos 40% dos funcionários 
que atuam nessa modalidade, quer em período integral quer de forma híbrida.

Vivaldo José Breternitz (*)

A pesquisa aponta também que os 
que trabalham nessa modalidade 
tem muito mais dificuldade para 

se “desligar” do trabalho do que aque-
les que vão aos escritórios em período 
integral. Além disso, essas jornadas 
alongam-se por até três horas a cada dia, 
superando amplamente a média de 48,5 
minutos encontrados há alguns meses 
por um estudo da Harvard University. 

Alexia Cambon, que liderou a pes-
quisa, afirma que a tradicional jornada 
de oito horas está deixando de existir, 
pois as pessoas estão inseridas em   um 
ecossistema no qual aqueles que traba-
lham de casa acabam sendo induzidos a 
permanecer à disposição durante todo 
o tempo e tem seu trabalho interrom-
pido mais frequentemente, inclusive 
por   motivos   familiares.

A pesquisadora diz também que 
é preciso estabelecer limites, pois a 
realidade que estamos vivendo não é 
boa para a saúde mental.

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

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Foto de olia danilevich no Pexels

Mais uma novidade anunciada pelo Ins-
tagram promete beneficiar produtores de 
conteúdo digital. Em breve, a plataforma 
vai permitir que stories sejam salvos em 
modo rascunho antes de serem publica-
dos. Ou seja, com a ferramenta, quem 
trabalha com redes sociais vai poder 
produzir as publicações com antecedência 
e criar uma rotina de postagens com o 
material já produzido.

Para a analista em marketing digital, Ana 
Paula Araújo, CEO Connect Soluções, a 
novidade vai ser um impulso a mais para 
quem ainda tem ressalvas quanto ao uso 
das publicações que duram apenas 24 horas.

“Ainda tem gente que não acredita no 
potencial dos stories para o engajamento 
digital. Por ser um conteúdo temporário, 
há quem o associe com um trabalho menos 
primoroso, ou com menos qualidade que 

Rascunho de stories: novidade do Instagram promete 
beneficiar produtores de conteúdo

dade de ter variedade de conteúdo. É 
comum acessar um perfil e, num dia, ter 
dezenas de stories mostrando um evento, 
um acontecimento importante, etc, e, em 
outro, não ter quase nada sobre aquele 
assunto. Com essa reserva de material 
produzido, será possível diversificar”, 
completa.

O anúncio foi feito na conta oficial do 
Instagram pelo Twitter. A data de habilita-
ção da nova ferramenta não foi divulgada.

"O que temos hoje é a possibilidade de 
salvar as publicações no rolo de câmera 
do celular, porém, perdemos o efeito da 
música, gifs, hashtags, marcações. Vamos 
ver quais possibilidades essa novidade 
trará e se, além dela, teremos outras 
atualizações”, especula a especialista.

(Fonte: Ana Paula Araújo é CEO 
da Connect Soluções).

as publicações do feed. Com a possibili-
dade de preparar e salvar esse conteúdo 
antes de lançá-lo ao ar, acredito que mais 
pessoas vão aderir à modalidade”, afirma 
a especialista que, em breve, vai lançar um 
e-book com dicas e estratégias para crescer 
nas redes sociais.

“Outro ponto de vantagem que percebo 
nesse anúncio do Instagram é a possibili-
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A Fix Facilities, empresa 
que atua no mercado de ma-
nutenção industrial e predial, 
conservação e higiene e servi-
ços de apoio administrativo, 
implantou uma nova platafor-
ma de gestão de seus ativos 
e demandas operacionais, 
batizada de e-Fix.

Segundo o Chief Visionary 
Officer (CVO) da empresa, 
Célio Malavasi, a plataforma 
automatiza a rastreabilidade 
e a gestão dos ativos, promo-
vendo melhor gerenciamento 
de riscos, maior disponibili-
dade funcional e agregando 
agilidade ao planejamento de 
ações. “Isso proporcionará 
uma elevação de produtivida-
de desses ativos, com menos 
índices de rupturas”, explica 
o executivo.

Com a ferramenta, os ges-
tores podem, por exemplo, 
acompanhar as necessidades 
de manutenção dos equipa-

mentos, exercendo serviços 
preventivos e corretivos, 
garantindo assim sua plena 
disponibilidade. Quando 
uma demanda é criada, seu 
atendimento é monitorado 
até que a ação seja concluída 
e o ativo seja disponibilizado 
novamente na operação.

Dentre os indicadores ge-
rados pelo e-Fix estão dados 
como tempo médio entre fa-
lhas, tempo médio de reparo 
e cumprimento do programa 
de manutenção preventiva. 
Malavasi destaca que o acom-
panhamento dos indicadores 
de desempenho proporciona 
maior controle sobre os níveis 
de serviços pré-acordados 
com cada cliente. Por funcio-
nar via web, todos os dados 
do sistema podem ser acom-
panhados tanto local quanto 
remotamente, por meio das 
dashboards geradas pela 
plataforma.

Tecnologia de gestão de ativos aprimora 
operações no setor de facilities
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D - Hábitos de Consumo
A Pesquisa de Hábitos de Consumo das Classes C e D da Superdigi-
tal, fintech do Santander, mostra que os brasileiros das classes C e D 
gastaram em fevereiro 28% a menos que em janeiro. O levantamento, 
baseado nas transações feitas pelos clientes, é mensal e objetiva traçar 
o perfil do consumidor. Os dados por região apontam que o maior recuo 
foi no Sudeste, com queda de 31%, seguido por Nordeste e Centro-O-
este, onde a diminuição do consumo foi de 25%, Norte (-21%) e Sul 
(-10%). É bom lembrar que além de fevereiro ser um mês com menos 
dias, tivemos um Carnaval sem festas, com boa parte da população em 
casa, gastando menos. Em janeiro, algumas pessoas ainda puderam 
contar com uma sobra no orçamento pelo pagamento da segunda 
parcela do 13° salário, além do auxílio emergencial, que foi pago até 
dezembro. As maiores variações foram nas categorias Prestadores de 
Serviços (-50%), Serviços (-45%) e Lojas de Artigos Diversos (-33%). 
O único setor em que houve aumento de gastos foi Combustível, com 
uma variação positiva de 7%. 

E - Alimentos Chilenos
Relatório da ProChile, instituição do Ministério das Relações Ex-
teriores do Chile, constatou um aumento na exportação de vinho 
e alguns alimentos em 2020. A bebida chilena seja no tipo tinto ou 
branco se destaca. Em 2020, houve crescimento de 24% de exportação 
de vinho envasado em relação a 2019, atingindo, no total, US$ 185 
milhões de dólares. A avelã chilena é outra iguaria que caiu no gosto 
do brasileiro e as vendas saltaram de US$ 1,32 milhão para US$ 10,43 
milhões no comparativo com 2019, o que representa um acréscimo de 
690%. “As exportações chilenas desse produto têm aumentado nos 
últimos anos, devido ao interesse que temos vistos nos importadores 
considerando a qualidade do produto e a proximidade para chegar 
ao mercado local”, analisa María Julia Riquelme, diretora comercial 
do ProChile Brasil.

F - Entrega de Declaração
A Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação do prazo para a entrega 
da declaração do Imposto de Renda de 2021. O projeto prevê que a entrega 
deva ocorrer até o dia 31 de julho deste ano. O prazo atual, divulgado 
pela Receita, vai até 30 de abril. A proposta segue agora para análise 
do Senado. O cronograma de restituições não mudará, com o primeiro 
lote sendo pago em 31 de maio. O texto autoriza ainda o pagamento da 
cota única ou das cotas vencidas até 31 de julho sem acréscimo de juros 
ou penalidade de qualquer natureza. No ano passado, também houve a 
prorrogação do prazo para a entrega da declaração. O cronograma de 
restituição permaneceu o mesmo, fazendo com que o primeiro lote fosse 
liberado em 29 de maio, antes do prazo final de entrega.

A - Exemplo Solidário
Em virtude do aumento assustador dos casos de contaminação do 
Covid-19, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias 
da Zona Sorocabana disponibilizou ao governo estadual suas colônias 
de férias em Presidente Epitácio e em Itanháem, como opções para 
receber e hospedar profissionais da saúde ou para serem trans-
formadas em hospitais de campanha. A entidade enviou ofício ao 
governador João Doria e ao secretário de saúde Jean Gorinchteyn. 
De acordo com o Sindicato, considerando que o número de infec-
tados é superior ao total de leitos disponíveis na rede pública de 
saúde e que todo o estado se encontra em fase emergencial contra 
o Coronavírus, as colônias, que permanecem fechadas, podem ser 
pontos de suporte ao governo estadual e aos infectados que tanto 
precisam de apoio. Beleza!

B - Mulheres para TI
A Getnet, empresa de tecnologia do Santander especializada em 
meios de pagamento, lança a primeira edição do Programa Get.Ta-
lentosas, de recrutamento, seleção e formação de mulheres, sejam 
estudantes ou profissionais, para atuar na área de tecnologia. As 
inscrições podem ser realizadas até 5 de maio pelo site (site.getnet.
com.br/mulheresnati). As vagas são limitadas para os escritórios 
de São Paulo e Porto Alegre. A busca é por mulheres de qualquer 
idade, etnia e orientação sexual, que estudam ou que já se formaram 
em qualquer curso e que tenham experiência corporativa em áreas 
correlatas ou não. O Programa tem duração de nove meses e inclui 
treinamentos, formação de metodologias ágeis, plano de desenvol-
vimento individual, entre outros. 

C - Inclusão Digital  
A Petrobras lançou a iniciativa Janelas para o Amanhã - Programa 
de Inclusão Digital, que prevê a formação em TI para alunos e pro-
fessores de escolas da rede pública de ensino nos estados do Rio 
de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Também prevê a doação de 
mais de nove mil computadores para as escolas e tem potencial para 
ampliar o acesso digital a mais de 50 mil estudantes dos ensinos 
fundamental e médio. Ao longo de dois anos, serão investidos cerca 
de R$ 2,5 milhões (o valor não engloba os computadores doados) na 
formação em tecnologia de dois mil e quinhentos alunos e de dois mil 
professores de escolas públicas em 35 municípios dos três estados. 
A primeira etapa do projeto, no Rio Janeiro, terá inscrições abertas 
até 23 de abril. Escolas de São Paulo e Espírito Santo poderão se 
candidatar nas etapas seguintes, previstas para o segundo semestre. 
Até 2022 serão selecionadas 230 escolas. Mais informações: (https://
petrobr.as/janelas-amanha).

G - Exportação de Semirreboques
A Randon Implementos realiza a primeira exportação de semirreboques 
do modelo Plataforma para o Senegal. Outro embarque, de unidades dos 
modelos Tanque e Basculante, está previsto para o próximo mês. Esse 
movimento acompanha a retomada dos negócios da Randon Implementos 
com os mercados do continente africano em 2021. Além da exportação 
ao Senegal, outro marco importante foi a volta das operações no Quênia, 
onde a companhia mantém parceria para uma unidade de montagem 
CKD (Completely Knocked Down), de componentes de semirreboques 
exportados desmontados do Brasil. Principal exportadora brasileira do 
segmento, com participação de 70%, a Randon Implementos tem mais 
de 50 anos de presença internacional da marca. 

H - Cartão de Crédito
Em meio à inflação dos alimentos e o impacto na renda, as famílias 
paulistanas estão recorrendo mais ao cartão de crédito para manter 
o consumo. É o que indicam os dados de março da pesquisa  da Fe-
comercioSP. 77,7% dos lares têm alguma dívida com cartão, hoje, no 
município – o maior porcentual desde junho de 2012. O número é 4,5 
pontos porcentuais acima do registrado em fevereiro (73,2%), que já 
era um recorde histórico. Esta modalidade de dívida foi responsável 
pela manutenção do cenário de aumento do endividamento pelo quarto 
mês seguido, agora atingindo 60,9% das famílias paulistanas. A pesquisa 
mostra, portanto, que 2,41 milhões de famílias estão endividadas na 
capital paulista. Dessas, 732,5 mil estão com as contas atrasadas

I - Agentes de Agroecologia
O Núcleo de Estudo em Agroecologia da UFSCar está com inscrições abertas 
para o Curso de Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER) - Agentes Populares de Agroecologia. O curso destina-se a 
agricultores familiares, assentados de reforma agrária, comunidades tra-
dicionais, estudantes, e agentes de ATER. A iniciativa é parte do projeto 
“Terra, Agroecologia e Universidade: articulando saberes, trocando experi-
ências e construindo conhecimentos”, financiado CNPq. O curso é gratuito 
e tem carga horária de 80 horas. As aulas serão realizadas pela plataforma 
Google Meet e pelo sistema Google Classroom. São ofertadas 50 vagas. As 
inscrições podem ser realizadasl, através de formulário eletrônico, disponí-
vel em (https://bit.ly/3rAgXlA). Mais informações (https://bit.ly/3rAgXlA). 
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail (nea.saocarlos@gmail.com). 

J - Cases de Sucesso
Estão abertas as inscrições para o 16º Prêmio Abrafac Melhores do 
Ano 2021. Promovida há 16 anos pela Associação Brasileira de Facility 
Management, Property e Workplace – Abrafac, a iniciativa objetiva 
promover conhecimento e valorização de projetos feitos por profissio-
nais e empresas dos setores de FM, Property e Workplace. Além disso, 
a premiação estimula a produção e disseminação de casos de sucesso 
dentro do segmento. A coordenação do prêmio vai enviar aos autores 
dos trabalhos solicitações de ajustes ou adequações até 21 de junho. A 
divulgação dos trabalhos concorrentes, por sua vez, será em 1º de julho. 
Serão doze trabalhos finalistas e o anúncio dos nomes será em 23 de 
agosto. Em seguida, está previsto para 23 de setembro o recebimento da 
apresentação dos trabalhos para submissão à votação pública, que ocorre 
em outubro. Para mais informações acesse: (https://www.abrafac.org.br/).

O estranho cacto que 
vale por um bifinho

Cada vez mais 
popular e disponível, 
o ora-pro-nobis é 
uma planta caseira 
cuja característica 
surpreende de várias 
maneiras

Trata-se de um cacto 
com folhas, o único 
de todos os cactos a 

produzir folhas verdadeiras. 
É uma trepadeira cactácea 
folhosa, com folhas e frutos 
que servem de alimento. Na 
cozinha mineira, é usada 
como tempero para frango. 
As folhas também podem 
ser consumidas cruas em 
chás, saladas e sucos ou 
moída como farinha para ser 
usada no preparo de massas 
e pães. Os agricultores de 
Minas Gerais chamam de 
lobrobó ou orabrobó.

Com o objetivo de me-
lhorar a percepção da 
população em relação às 
funções e os benefícios da 
adubação, temos no Brasil, 
desde 2016, a iniciativa Nu-
trientes Para a Vida (NPV). 
Possui visão, missão e valo-
res análogos aos da coirmã 
americana, a Nutrients 
For Life. O ora-pro-nobis, 
por exemplo, alcança o 
pleno desenvolvimento 
com maior disponibilidade 
de nutrientes. Assim, é 
recomendada a adubação 
a cada dois meses, princi-
palmente com nitrogênio 
e enxofre, dois elementos 
fundamentais na produção 
de proteína.

Outra característica inco-
mum: ele começa a crescer 
na vertical, mas com o 
tempo, ou seja, alguns anos, 
sobe ou rasteja dependendo 
do apoio oferecido. Pode 
então atingir o comprimento 
considerável de 10 m. Obvia-

mente, em casa, limitamos 
suas ambições podando-o 
regularmente, mas se o 
deixarmos um pouco livre, 
torna-se uma magnífica 
planta. A origem do ora-pro-
nobis permanece obscura. 
Tudo indica que se trata 
de variedade que cresce da 
Flórida, Estados Unidos, ao 
sul do Brasil, passando pelas 
Índias Ocidentais. 

Além de proteína, é rico 
em magnésio, fósforo, cál-
cio, manganês, ferro e 
vitaminas A, B e C. Em 
inglês, leva o nome de gro-
selha de Barbardos. Aqui é 
conhecido como “carne de 
pobre”, alusão ao fruto da 
planta, um pequeno fruto 
comestível, muito rico em 
proteínas. Mas o termo mais 
estranho é sem dúvida o 
“ora-pro-nobis”, “rogai por 
nós” em latim - alusão ao 
caráter invasivo da planta 
e às dificuldades de erradi-
cá-la por causa das picadas 
de seus espinhos.

As flores e os frutos da 
ora-pro-nobis também são 
comestíveis, mas sempre 
tome cuidado ao manejar 
em virtude dos espinhos. 
As flores e frutos iniciam 
após o segundo ano após o 
plantio. Os frutos aconte-
cem no período de junho 
a julho.

Acrescentar a ora-pro-
nobis em sua salada pode 
representar uma parte 
importante da proteína ne-
cessária em sua dieta. 

Outras opções podem ser 
realizadas com a ora-pro-
nobis, vai depender de sua 
criatividade na culinária. 
Coloque essa preciosidade 
da natureza em sua ali-
mentação, seu corpo vai 
agradecer!

(*) - Engenheiro agrônomo, é 
coordenador científico da iniciativa 

Nutrientes para a Vida (NPV).

Valter Casarin (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

A pesquisa mostrou que 50,5% dos idosos 
trabalhavam antes da pandemia, dos 

quais 42,1% sem vínculo empregatício.

Durante a pandemia, houve dimi-
nuição de renda em quase metade dos 
domicílios dos idosos, principalmente 
entre os mais pobres, e o aumento de 
sentimentos relacionados à solidão e 
tristeza, sobretudo entre as mulheres. 
É o que mostra estudo da Fiocruz. 
Para investigar as condições de vida 
de idosos durante a pandemia, foram 
usados dados da pesquisa ConVid, 
inquérito de saúde realizado pela 
Fiocruz em parceria com a UFMG e 
a Unicamp. A pesquisa mostrou que 
50,5% dos idosos trabalhavam antes 
da pandemia, dos quais 42,1% sem 
vínculo empregatício. 

Durante o período analisado, 
foi registrada queda na renda em 
47,1% dos domicílios, sendo que 
23,6% relataram forte redução 
e até mesmo ausência de renda. 
Entre aqueles que trabalhavam 
sem carteira assinada, a queda na 
renda ocorreu em 79,8% dos lares 
e a ausência de renda em 55,3%. 
A diminuição também afetou de 
forma mais intensa os que tinham 
renda per capita domiciliar menor 
que um salário mínimo. Apenas 12% 
citaram alguém do domicílio que 

Valor deve ser usado para saque e despesas com cartão de crédito.

De acordo com a lei, 
5% dos recursos con-
signáveis devem ser 

destinados exclusivamente 
para saque ou amortização 
de despesas do cartão de 
crédito, um percentual já 
previsto. A medida vale para 
operações contratadas até 
31 de dezembro de 2021. 
Após esse prazo, as dívidas 
de consignado voltarão ao 
patamar anterior, de até 35% 
do salário.

O crédito consignado é 
aquele concedido com des-
conto automático em folha 
de pagamento. Também 
foi aberta a possibilidade 
de os bancos aplicarem ca-
rência de até 120 dias para 
novas operações de crédito 
consignado, mediante ne-
gociação. Em nota, a Secre-
taria-Geral da Presidência 
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Sancionada lei que aumenta em 
5% limite de crédito consignado
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que amplia de 35% para 40% margem de empréstimo 
consignado para aposentados e pensionistas do INSS

que a taxa média de juros 
do crédito consignado para 
beneficiários do INSS foi de 
1,6% ao mês, e para o crédito 
pessoal sem consignação, de 
5,1% ao mês. 

Além disse, segundo a Pre-
sidência, ao longo da pande-
mia, a concessão de crédito 
consignado aos beneficiários 
do INSS apresentou cresci-
mento de 27,6% em julho de 
2020 (R$ 8,5 bilhões), em 
relação a janeiro do mesmo 
ano. “Também, levou-se em 
consideração que as insti-
tuições financeiras não são 
obrigadas a acolher todas 
as solicitações propostas de 
concessão de crédito, pois a 
concessão de novas linhas de 
crédito depende da avaliação 
de risco de crédito do cliente 
pela instituição financeira”, 
explicou (ABr).

explicou que o objetivo da 
medida era possibilitar que 
beneficiários do INSS tives-
sem maior acesso ao crédito 
consignado, modalidade 
que tem juros reais menores 
quando comparado a outras 
linhas de crédito disponíveis 
às pessoas físicas. 

“A urgência estaria vincu-

lada aos impactos da pande-
mia da Covid-19 na economia 
(recesso e desemprego), 
com impacto perverso aos in-
divíduos e, em particular, aos 
beneficiários do INSS”, diz a 
nota. A medida foi proposta 
considerando estatísticas 
do Banco Central de julho 
de 2020, que mostravam 

Estudo mostra queda na renda dos 
idosos durante pandemia

A pesquisa mostrou ainda que o 
isolamento social total ou de modo 
intenso foi adotado por 87,8% dos ido-
sos, enquanto 12,2% não aderiram ou 
aderiram pouco ao distanciamento, 
percentual que atingiu 66,6% entre 
os que continuaram trabalhando nor-
malmente durante a pandemia. Em 
relação às condições de saúde física, 
mais de 58% dos idosos indicaram 
ter pelo menos uma doença crônica 
não transmissível, como diabetes, 
hipertensão, doença respiratória, 
do coração e câncer. Se considerado 
o tabagismo, esse índice sobe para 
64,1%.

Para a pesquisadora, a deterioração 
que o SUS sofreu nos últimos anos na 
atenção básica de saúde da família, 
causou impacto significativo na po-
pulação idosa. O estudo revelou que a 
sensação de tristeza ou depressão re-
corrente foi maior em domicílios com 
menor renda (32,3%) e na população 
feminina (35,1%), em comparação 
com a masculina. O sentimento fre-
quente de solidão pelo distanciamento 
dos amigos e familiares foi citado por 
metade dos idosos, sendo maior entre 
as mulheres (57,8%) (ABr).

recebeu algum benefício do governo 
relacionado à pandemia.

Segundo a principal autora do estudo, 
Dalia Elena Romero, a crise econômica, 
o desemprego e a perda de renda já 
vinham ocorrendo antes do início da 
pandemia no ano passado. “A pandemia 
veio somar os problemas para a saúde 
e o bem-estar da população idosa”. 
A pesquisadora destaca que a perda 
de renda do idoso afeta muito toda a 
família. Ela defende a ampliação do 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), do auxílio emergencial e de pro-
gramas de renda mínima para proteger 
a população idosa e seus dependentes 
da vulnerabilidade social.
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Em tempos de 
cancelamento, diálogo 

corporativo deve 
receber mais atenção

A máxima de que 
“errar é humano” 
é difundida na 
sociedade há 
muito tempo, mas 
aceitar o erro do 
próximo ainda não 
é uma realidade 
presente em todos os 
ambientes

Em casa ou entre 
amigos, o erro 
pode ser discuti-

do e, a partir do diálogo 
e do tempo, solucio-
nado. Mas, dentro de 
empresas, onde muitas 
vezes não há tempo, e 
menos ainda diálogo, o 
erro se torna motivo de 
repreensão, punição, 
vergonha e medo. 

Com tantas visões 
negativas do erro den-
tro do ambiente cor-
porativo, inovações, 
oportunidades, ideias e 
contribuições que os co-
laboradores poderiam 
trazer para alavancar 
os resultados se tornam 
pensamentos podados 
pelo medo de errar. 

E aí entra a impor-
tância de fomentar a 
segurança psicológica 
dentro dos negócios. De 
acordo com dados de 
uma pesquisa realizada 
pela Gallup, apenas três 
em cada dez funcioná-
rios concordam que suas 
opiniões contam no tra-
balho. Ainda segundo a 
pesquisa, se esse núme-
ro fosse de seis em cada 
dez funcionários, as 
organizações poderiam 
atingir uma redução de 
rotatividade em 25%, 
40% de redução em 
incidentes do trabalho 
e 12% de aumento de 
produtividade.

Cuidar da saúde men-
tal, emocional e psico-
lógica do colaborador 
faz parte de uma série 
de iniciativas da em-
presa que auxiliam na 
produtividade e re-
sultados da equipe. 
Modelos inovadores 
de gestão de pessoas 
conseguem ir além de 
um escritório inovador 

e são feitos também - e 
principalmente - com o 
relacionamento com os 
colaboradores, usando 
pilares como confiança, 
segurança, respeito e 
colaboração mútua. 

Mas essa preocupação 
ainda é recente. O termo 
Segurança Psicológi-
ca ficou conhecido no 
mercado quando, em 
2015, o Google realizou 
um estudo com mais de 
180 equipes internas 
com o objetivo de en-
tender os fatores de uma 
equipe de sucesso. Ao 
todo, foram mais de 250 
atributos investigados 
com destaque para essa 
nova visão de cuidado 
interno. 

E como trazer esse 
cenário para dentro 
da minha empresa? É 
simples. Basta mudar 
atitudes e comporta-
mentos pequenos, que 
fazem parte do dia a 
dia do trabalho. O feed-
back, por exemplo, deve 
ser incentivado, já que 
é um presente para a 
empresa. É essencial sa-
ber o tom da conversa e 
não usar esse momento 
como uma oportunidade 
apenas para criticar, 
mas sim para mostrar 
uma responsabilidade 
mútua no comprometi-
mento com o trabalho. 

Além disso, o feedback 
deve acontecer nos dois 
sentidos: de gestor para 
colaborador e de colabo-
rador para gestor. Fun-
damental então manter 
sempre canais abertos 
para que os colaborado-
res possam dar ideias e 
expressar opiniões, sem 
julgamentos. Esse tipo 
de ação nos torna mais 
fortes porque sabemos 
que nossas fraquezas 
podem nos definir, talvez 
mais que nossas forças. 

Em tempos de polari-
zação e cancelamentos, 
abrir espaço para o di-
álogo dentro dos negó-
cios pode ser a chave do 
sucesso que falta dentro 
da sua empresa. 

(*) - É CEO da Neodent e EVP do 
Grupo Straumann da América Latina.

Matthias Schupp (*)
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FATO RELEVANTE
BANCO BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobi-
liários nº 358/2002, conforme alterada, e em linha com as melhores práticas de governança corporativa, informa aos 
seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data divulgou suas projeções para o exercício social de 2021 (“Pro-
jeções 2021”) e suas perspectivas para alguns de seus indicadores para o ano de 2023 (“Perspectivas 2023”):
Projeções 2021
 Realizado 2020 Projeções 2021
Operacional - Milhões   
Clientes Ativos 

1 5,2 6,2  6,8
Contas Digitais 2,6 4,5  5,0

Financeiro - R$ Milhões   
Crescimento da carteira de crédito total 22,3% 13%  17%
Margem fi nanceira 

2 3.781 3.885  4.185
Custo de crédito - despesa de PDD líquida (704) (730)  (830)
Custo de crédito - comissões (697) (710)  (810)
Despesas não decorrentes de juros 

3 (1.737) (1.825)  (1.925)
Provisão operacional 

4 (364) (390)  (460)
Resultado das investidas (31) 15  35
Alíquota efetiva de IR/CSLL 

5 29,8% 22%  32%
O cenário base para cada uma das linhas é o centro da faixa. Valores do realizado de 2020 e das Pro-
jeções de 2021 com base na DRE Gerencial - 1. Clientes com saldo em carteira ou emissão de cartão/ compras 
nos últimos 12 meses. | 2. Produto bancário: Inclui receita de operações de crédito e TVM + despesas de captação e de-
rivativos + receita de prestação de serviços | 3. Inclui despesa de pessoal + administrativa + tributária + operacional 
líquida | 4. Inclui provisões com ações cíveis massifi cado, cível estratégico, trabalhista e fi scal | 5. Metodologia de cál-
culo: Imposto de renda + contribuição social + ativo fi scal diferido / Resultado antes da tributação sobre o lucro + par-
ticipações no lucro.
Perspectivas 2023
Operacional 
Clientes Ativos 1 (Milhões) > 10
Contas Digitais (Milhões) > 10
Financeiro 
Crescimento da carteira de crédito total (CAGR dezembro/20 - dezembro/23) > 15%
Margem fi nanceira após custo do crédito 

2 (CAGR 2021-2023) > 12,5%
Receitas não decorrentes de juros 
 (% da margem fi nanceira após o custo do crédito) aproximadamente 7%
Índice de Efi ciência 

3
 (%) < 50%

Resultado das investidas (R$ Milhões) aproximadamente 70
ROAE Recorrente (% a.a.) > 15%

Valores das Perspectivas 2023 com base na DRE Gerencial - 1. Clientes com saldo em carteira ou emissão de 
cartão/ compras nos últimos 12 meses. | 2. margem fi nanceira de juros após despesa de provisão líquida de recuperação 
e despesas de comissões de agentes + receitas de prestação de serviços/ ativos rentáveis médios | 3. Índice de efi ciên-
cia: (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas) / 
(Resultado da Intermediação fi nanceira antes da PDD + Receitas de Prestação de Serviços + Despesas Tributárias). 
Os indicadores acima referidos serão incluídos no item 11 (“Projeções”) do Formulário de Referência do Banco e será 
atualizado conforme prazos e termos da regulamentação aplicável. Os planos de crescimento e projeções de resultados 
apresentados acima sejam baseados em premissas da administração e em informações disponíveis no mercado até o 
momento, tais expectativas envolvem imprecisões e riscos difíceis de serem previstos, podendo, dessa forma, haver re-
sultados ou consequências que diferem daqueles aqui antecipados. Ainda, essas expectativas são altamente dependen-
tes de condições de mercado e de variáveis que estão fora do controle do Banco. Portanto, essas informações não são 
garantias de performance futura e os resultados e desempenho efetivos podem diferir dos previstos nessas projeções.

São Paulo, 30 de março de 2021.
MARCO ANTONIO ANTUNES

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores











































O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em cumprimento ao disposto na Instrução 
CVM nº 358/02, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral 
que o Conselho de Administração do Banco, em reunião realizada em 30 de março de 
2021, deliberou: (i) cancelar 8.242.120 ações preferenciais de emissão do Banco manti-
das em tesouraria (“Ações”), sem redução do valor do capital social do Banco, nos termos 
do artigo 24, ‘z’ do seu Estatuto Social; (ii) registrar que as Ações foram adquiridas pelo 
Banco por meio do programa de recompra aprovado pelo Conselho de Administração do 
Banco, em reunião realizada em 18 de março de 2020, consoante Instrução CVM nº 567, 
de 17 de setembro de 2015 (“ICVM 567”); (iii) registrar que, em função do cancelamento 
das Ações, o capital social do Banco, no valor inalterado de R$ 3.742.570.620,89 passará 
a ser dividido em 583.232.411 ações escriturais e sem valor nominal, sendo 400.007.354 
ações ordinárias e 183.225.057 ações preferenciais. A consequente alteração estatutária 
será deliberada na próxima Assembleia Geral de Acionistas do Banco; (iv) aprovar um 
novo programa de recompra de ações, que passará a vigorar a partir de 31 de março de 
2021, autorizando a aquisição de até 9.905.227 ações preferenciais de emissão própria, 
sem redução do valor do capital social, correspondentes a até 10,00% (dez por cento) das 
ações em circulação para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no 
mercado ou, ainda, pagamento de remuneração a executivos do Banco no âmbito de pla-
nos de incentivo de longo prazo do Banco, consoante §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei nº 
6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e ICVM 567; (v) as operações de aqui-
sições serão efetuadas em bolsa de valores, no período de 31 de março de 2021 à 31 de 
março de 2022, a valor de mercado e intermediadas pela (i) Inter Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 18.945.670/0001-46, com sede 
na Avenida do Contorno, n.º 7.777, Lourdes, CEP: 30.110-051, Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais; (ii) Renascença DTVM, inscrita no CNPJ sob nº 62.287.735/0001-
03, com sede na Alameda Santos, nº 1940, 12º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01418-102, 
(iii) Credit Suisse (Brasil) S.A., inscrita no CNPJ sob nº 42.584.318/0001-07, com sede na 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, São 
Paulo/SP; ou (iv) BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, inscrita 
no CNPJ sob nº 33.862.244/0001-32, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144 
- 7º andar, São Paulo/SP; (vi) As informações contidas no Anexo 30-XXXVI da Instrução 
CVM nº 480, referente ao programa de recompra de ações, constam no Anexo I deste Fato 
Relevante. São Paulo, 30 de março de 2021. Marco Antonio Antunes - Diretor Execu-
tivo Vice-Presidente e Relações com Investidores.
ANEXO I - Negociação de Ações de Própria Emissão (conforme Anexo 
30-XXXVI da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009). I - Justi car 
pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da ope-
ração: O objetivo do Banco na execução do Programa de Recompra é a aplicação de re-
cursos disponíveis na aquisição de ações preferenciais de emissão do Banco em bolsa de 
valores, a preços de mercado, sem redução do capital social do Banco, para permanência 
em tesouraria, posterior cancelamento ou realocação das ações no mercado ou, ainda, 
sua destinação ao pagamento de remuneração a executivos do Banco no âmbito de pla-
nos de incentivo de longo prazo do Banco, respeitado o disposto no § 1º do artigo 30 da 
Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e nas normas 
enunciadas na Instrução CVM n.º 567, de 17 de setembro de 2015 (“ICVM 567/2015”). O 
Banco entende que o Programa de Recompra permitirá incrementar a geração de valor 
para seus acionistas por meio de uma administração efi ciente da estrutura de capital. Adi-
cionalmente, o Programa de Recompra também permitirá o pagamento de remuneração 
baseada em ações a executivos do Banco, inclusive para fi ns de atender ao disposto na 
Resolução nº 3.921 emitida pelo Banco Central do Brasil em 25 de novembro de 2010. II 
- Informar a quantidade de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em te-
souraria: Após o cancelamento das ações, o Banco possui 99.052.274 (noventa e nove 
milhões, cinquenta e dois mil e duzentos e setenta e quatro) ações preferenciais, nomina-
tivas, escriturais e sem valor nominal de emissão do Banco em circulação (“Ações em Cir-
culação”), baseado no artigo 8º da Instrução CVM n.º 567. Não há, ações mantidas em 
tesouraria. III - Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas 
ou alienadas: O Banco poderá adquirir até 9.905.227 (nove milhões novecentos e cin-
co mil duzentos e vinte e sete) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal, de emissão do Banco, correspondentes a até 10,00% (dez por cento) das Ações 
em Circulação. IV - Descrever as principais características dos instrumentos 

derivativos que a companhia vier a utilizar, se houver: Não aplicável, tendo em 
vista que o Banco não utilizará instrumentos derivativos no âmbito do Programa de Re-
compra de Ações. V - Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações 
de voto existentes entre a Companhia e a contraparte das operações: Não 
aplicável, pois as recompras serão realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), não 
havendo conhecimento de quem serão as contrapartes nas operações. VI - Na hipóte-
se de operações cursadas fora de mercados organizados de valores mobiliá-
rios, informar: a. O preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adqui-
ridas (alienadas); e Não aplicável, pois as operações de aquisição serão realizadas na 
B3, a preços de mercado. b. Se for o caso, as razões que justi cam a realização 
da operação a preços mais de 10% (dez por cento) superiores, no caso de 
alienação, à média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões 
anteriores; Não aplicável, pois as operações de aquisição serão realizadas na B3, a pre-
ço de mercado. VII - Informar, se houver, os impactos que a negociação terá so-
bre a composição do controle acionário ou da estrutura administrativa da 
sociedade: O Programa de Recompra de Ações não trará impactos na composição do 
controle acionário ou na estrutura administrativa do Banco. VIII - Informar as contra-
partes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à companhia, 
tal como de nida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, forne-
cer ainda as informações exigidas pelo artigo 8º da Instrução CVM 481, de 
17 de dezembro de 2009: Considerando que a recompra de ações ocorrerá por meio 
de operações realizadas na B3, não há como identifi car contrapartes ou operações reali-
zadas com partes relacionadas. IX - Indicar a destinação dos recursos auferidos, 
se for o caso: As ações adquiridas no contexto do Programa de Recompra serão manti-
das, em um primeiro momento, em tesouraria, sendo que a decisão de posterior cancela-
mento, alienação das ações no mercado ou destinação ao pagamento de remuneração 
baseada em ações a executivos e demais benefi ciários de planos de incentivos de longo 
prazo do Banco, será tomada oportunamente e comunicada ao mercado. Caso seja apro-
vada a alienação de ações, os recursos auferidos serão destinados às operações do Ban-
co. X - Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas: 
O prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas é de 365 (trezentos e ses-
senta e cinco) dias, contados da data de vigência do Programa de Recompra, encerrando-
-se, portanto, em 31 de março de 2022. XI - Identi car instituições que atuarão 
como intermediárias, se houver: A operação de aquisição das ações do Banco será 
intermediada pela (i) Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, inscrita no 
CNPJ/ME sob o n.º 18.945.670/0001-46, com sede na Avenida do Contorno, n.º 7.777, 
Lourdes, CEP: 30.110-051, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; (ii) Renas-
cença DTVM, inscrita no CNPJ sob nº 62.287.735/0001-03, com sede na Alameda Santos, 
nº 1940, 12º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01418-102, (iii) Credit Suisse (Brasil) S.A., inscri-
ta no CNPJ sob nº 42.584.318/0001-07, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Jr., nº 700, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04542000, São Paulo/SP; ou (iv) BGC Liquidez Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 33.862.244/0001-
32, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144 - 7º andar, São Paulo/SP. XII - Es-
peci car os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do artigo 7º, § 
1º, da Instrução CVM 567, de 17 de dezembro de 2015: A recompra de ações será 
realizada por meio da utilização de recursos disponíveis na conta de Reserva de Lucros, 
que conforme Demonstrações Financeiras na data base de 31.12.2020, totalizam 
R$291.528.686,39 (duzentos e noventa e um milhões, quinhentos e vinte e oito mil, seis-
centos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos). A continuidade da existência de re-
cursos disponíveis para lastrear as operações de aquisição das próprias ações deverá ser 
verifi cada com base nas demonstrações contábeis anuais, intermediárias ou trimestrais 
mais recentes divulgadas pelo Banco anteriormente à efetiva transferência, para o Banco, 
da titularidade das ações de sua emissão. XIII - Especi car as razões pelas quais os 
membros do Conselho de Administração se sentem confortáveis de que a 
recompra de ações não prejudicará o cumprimento das obrigações assumi-
das com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios,  xos ou 
mínimos: O Conselho de Administração entende que a recompra de ações, nos limites 
aprovados, não acarretará qualquer prejuízo ao cumprimento das obrigações assumidas 
com seus credores, tampouco comprometerá o pagamento de dividendos obrigatórios, fi -
xos ou mínimos.
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Com receita de R$ 13,8 
bilhões, o setor de má-
quinas e equipamentos 
registrou crescimento 
de 18% em fevereiro em 
comparação com o mesmo 
mês de 2020, segundo ba-
lanço divulgado na última 
quarta-feira (31), pela 
Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq).

Nos primeiros dois me-
ses de 2021 a alta ficou 
em 27,4% em relação ao 
primeiro bimestre do ano 
passado.

Segndo o presidente 
executivo da Abimaq, José 
Velloso, a indústria de má-
quinas tem apresentado 
uma tendência constante 
de crescimento desde 
abril do ano passado. 
“Alguns meses crescen-
do mais outros menos, 
mas sempre crescendo”, 
destacou durante a apre-
sentação dos dados.

Velloso pondera, no en-
tanto, que essa expansão 
acontece a partir de um 
patamar baixo. “Nós ain-
da estamos 22% abaixo 
do que era a média de 
2010 a 2013”, compara. 
“Nos últimos cinco anos 
a taxa de investimento no 
Brasil é muito pequena”, 
acrescenta.

Para este ano, a previsão 
da associação é de que o 
setor de bens de capital 

Bolsa caiu hoje, mas encerrou março com alta de 6%.

A bolsa de valores re-
gistrou leve queda 
na última quarta-feira 

(31), mas fechou o mês com 
alta de 6%, o primeiro de-
sempenho positivo do ano.

O dólar comercial encerrou 
o dia vendido a R$ 5,629, com 
recuo de R$ 0,133 (-2,31%). 
Essa foi a maior queda diária 
desde o último dia 10, quan-
do a divisa tinha caído 2,39%. 
Com o forte recuo de hoje, 
a moeda norte-americana 
encerrou março com alta de 
apenas 0,5%, embora tenha 
se aproximado de R$ 5,80 
no último dia 9.

Em 2021, a divisa acumula 
desvalorização de 8,45%. 
O real registra o terceiro 
pior desempenho entre as 
principais moedas de países 
emergentes, atrás apenas 

Atualização 
do Caixa Tem 
é suspensa 
até maio, diz 
presidente do 
banco

Em vigor desde o último 
dia 14, a atualização dos 
cadastros do Caixa Tem, 
aplicativo usado para movi-
mentar o auxílio emergencial 
e outros benefícios públicos, 
será suspensa até maio, 
anunciou o presidente da 
Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães.

Nas últimas duas sema-
nas, os usuários do Caixa 
Tem puderam atualizar o 
cadastro no aplicativo. O 
calendário termina hoje 
para os nascidos em de-
zembro.

Segundo a Caixa, a atu-
alização pretende trazer 
mais segurança para o re-
cebimento de benefícios e 
prevenir fraudes. Apesar de 
recomendado pelo banco, o 
procedimento não é obriga-
tório. Quem deixar de fazer 
a atualização não deixará 
de receber as parcelas da 
segunda rodada do auxílio 
emergencial, caso tenha 
direito.

A atualização é feita 
inteiramente pelo celular, 
bastando o usuário seguir 
as instruções do aplicativo. 
Ao entrar no Caixa Tem, 
o usuário deve acessar a 
conversa “Atualize seu 
cadastro”. Em seguida, é 
necessário enviar uma foto 
(selfie) e os documentos 
pessoais (identidade, CPF 
e comprovante de ende-
reço).

Hoje, o Ministério da Cida-
dania e a Caixa divulgaram 
o calendário de pagamentos 
da nova rodada do auxílio, 
que deverá atender 45,6 
milhões de pessoas. As 
parcelas começaram a ser 
pagas no próximo dia 6 aos 
trabalhadores informais e 
aos inscritos no Cadastro 
Único de Programas So-
ciais do Governo Federal 
(CadÚnico). Os inscritos 
no Bolsa Família receberão 
nos últimos dez dias úteis 
de cada mês, obedecendo 
ao calendário tradicional do 
programa.

O benefício terá três 
valores: R$ 150 para bene-
ficiário que mora sozinho, 
R$ 375 para mães solteiras 
chefes de família e R$ 250 
para as demais famílias. Os 
trabalhadores informais 
e os inscritos no CadÚni-
co receberão o benefício 
no aplicativo Caixa Tem, 
onde poderão movimentar 
o dinheiro digitalmente 
por algumas semanas até 
poderem sacar o benefício 
em espécie (ABr).
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Dólar tem maior queda diária em três 
semanas e fecha março em R$ 5,62

Depois de um mês de forte volatilidade, o dólar teve a maior queda diária em três semanas e encerrou 
março praticamente estável em relação a fevereiro

aumentou o apetite por risco 
em mercados emergentes, 
como o Brasil. Paralelamen-
te, a proximidade do início 
das exportações de soja 
levou investidores a apostar 
na queda do câmbio tendo 
em vista a entrada de divisas 
nos próximos meses.

As negociações em torno 
de vetos de pontos do Orça-
mento que podem resultar 
na violação do teto de gas-
tos também interferiram no 
mercado financeiro. Hoje, 
o relator do Orçamento, 
senador Márcio Bittar (MDB
-AC), informou que preten-
de cancelar R$ 10 bilhões 
de emendas parlamentares 
aprovadas no texto para re-
compor despesas obrigató-
rias, como as da Previdência 
Social (ABr).

do peso argentino e da lira 
turca.

No mercado de ações, o ín-
dice Ibovespa, da B3, fechou 
o dia aos 116.634 pontos, 
com leve recuo de 0,08%. 
O indicador subiu durante 
a manhã, mas inverteu o 

movimento e passou a cair 
à tarde. Na hora final de ne-
gociação, o ritmo de queda 
diminuiu, até o índice fechar 
praticamente estável.

O dólar foi ajudado por 
fatores externos e internos. 
No mercado internacional, 

Setor de máquinas e equipamentos 
cresce 18% em fevereiro

registre uma alta de 13%. 
Esse crescimento deve ser 
puxado, de acordo com o 
presidente executivo da 
Abimaq, por setores que 
têm apresentado grande 
atividade nos últimos me-
ses. “Você tem setores de 
infraestrutura que estão 
indo bem, especialmente 
construção de estradas”, 
exemplificou.

Entre os setores que 
estão aquecidos, Velloso 
também citou o de sa-
neamento e energia. “O 
marco do saneamento é 
recente e a gente tem um 
otimismo muito grande 
no setor de saneamento”, 
acrescentou em referên-
cia à nova legislação que 
regulamenta os serviços 
de água e esgoto, abrindo 
mais espaço para iniciativa 

privada, aprovada no ano 
passado.

As exportações de má-
quinas tiveram queda de 
24,3% em fevereiro em 
comparação com o mesmo 
mês de 2020, totalizando 
US$ 599,5 milhões. Para 
o presidente executivo da 
Abimaq, as vendas para 
o exterior estão preju-
dicadas pelo desarranjo 
provocado pela pandemia, 
que reduziu as rotas de 
comércio e tem dificulta-
do até a distribuição de 
contêineres.

O número de postos de 
trabalho na indústria de 
bens de capital cresceu 
10,6% em fevereiro em 
relação ao mesmo mês do 
ano passado, com 337,7 
mil pessoas empregadas 
(ABr).

Primeiro bimestre de 2021 teve alta de 27,4% 
em relação ao de 2020.
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Preço justo e atedimento 
serão a bola da vez

Não é novidade 
que o consumidor 
está mudado. Nos 
últimos anos, 
vimos a ascensão 
da classe C, a 
evolução tecnológica 
e uma modificação 
significativa no 
modo de consumo da 
população mundial

Além disso, já foi o tempo 
em que os as pessoas 
buscavam por empresas 

optando apenas por qualidade, 
preço e conveniência, agora 
quem disponibilizar tudo isso 
em um só pacote, podemos 
dizer que encontrou o pote 
de ouro. De acordo com uma 
pesquisa realizada pela PwC, 
consultoria e auditoria, 84% 
dos entrevistados afirmaram 
que a experiência de compra 
é tão importante quanto o 
produto em si. 

Dito isso, as marcas que 
até então estavam 100% 
empenhadas em oferecer o 
melhor produto, tiveram que 
começar a dividir sua atenção 
em proporcionar uma jornada 
diferenciada e impactante, 
desde a realização da compra 
até o seu pós-venda. 

Vale lembrar que o brasileiro 
é o mais sensível no que diz 
respeito a precificação dos 
produtos e serviços. E com a 
internet, ficou muito fácil con-
sultar se o valor que estamos 
pagando está dentro ou não na 
média do mercado e isso nos 
permite fazer um comparativo 
com outras lojas. 

Atualmente, mais de 80% 
das pessoas consultam o valor 
antes de realizar uma compra. 
Com isso, podemos perceber 
que se antes as companhias 
podiam cobrar a mais pela co-
modidade, hoje isso é inviável 
porque é possível encontrar 
no mercado serviços que co-
bram mais para oferecer um 
atendimento e uma melhor 
experiência de compra. Diante 
disso, as empresas precisam 
ficar atentas a esses números 
e começar a agir. 

Vale lembrar que não existe 

uma solução pronta, cada mar-
ca deve olhar internamente e 
promover iniciativas de ganho 
de eficiência, escalabilidade e 
que leve preço justo para o seu 
consumidor de acordo a sua 
necessidade. A Amazon é um 
ótimo exemplo e grande dis-
ruptor do varejo, que nasceu 
com o propósito de oferecer 
excelente atendimento e com 
baixo custo, e ela tem crescido 
muito com isso. 

Além disso, soube usar muito 
bem o que a tecnologia poderia 
proporcionar de melhor aos 
clientes sem ter que cobrar 
mais pela comodidade que 
oferece. Esse movimento será 
ainda mais comum, assim como 
foi com a chegada dos carros 
compartilhados. Passada a 
euforia, a discussão é outra; 
por que usar o Uber e não 99? 
No que um se difere e oferece 
melhor do que o outro? O mes-
mo movimento vai acontecer 
com os negócios em diversos 
segmentos. 

Vale lembrar que a tecnolo-
gia é apenas o meio do caminho 
para oferecer qualidade, preço 
e conveniência. Com certeza 
sem ela não seria possível 
inovar tanto como temos visto, 
mas o mais importante é esse 
mindset ficar bem definido. 
A Smartfit, maior rede de 
academias da América Lati-
na, por exemplo, consegue 
proporcionar toda experiência 
única e “barata” sem o uso da 
tecnologia. 

Ou seja, nem sempre será 
necessário grande investimen-
to para propiciar um serviço 
mais acessível com pouco ou 
muito uso de soluções. Isso 
se deve em ter o cliente no 
centro da estratégia do negó-
cio, ter um propósito a partir 
daí, com escala e eficiência, 
reduzir custos e saber a melhor 
forma de repassar ao público. 
Outras empresas precisam se 
espelhar na rede de academias, 
caso não queiram investir em 
tecnologia. 

Mas saiba que é possível 
conceder um bom atendimen-
to sem ser caro: quanto mais 
simples melhor. 

(*) - É CEO do market4u, maior rede 
de mercado autônomo e inteligente 

do Brasil.

Eduardo Córdova (*)

3043-4171

www.netjen.com.br
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Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  5.777.803,38 5.781.439,36
Caixa e Equivalentes de Caixa  2.373,48 6.231,65
Arrendamentos a Receber  3.067,19 2.845,00
Estoques  108.409,46 108.409,46
Imóveis a Venda  5.663.953,25 5.663.953,25
Não Circulante  10.279.050,72 2.150.466,75
Créditos com Pessoas Ligadas  8.178.257,78 -
Depósitos e Cauções  70.578,17 120.251,98
Investimentos  2.020.425,22 2.020.425,22
Intangível  9.789,55 9.789,55
Total do Ativo  16.056.854,10 7.931.906,11

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  736.124,01 792.072,34
Obrigações Trabalhista e Sociais  19.957,91 27.683,39
Obrigações Tributarias  715.124,10 764.388,95
Alugueis a Pagar  1.042,00 -
Não Circulante  152.690.228,53 137.829.815,19
Fornecedores  382.067,34 382.067,34
Créditos de Pessoas Ligadas  151.367.149,99 132.918.351,51
Tributos Parcelados  941.011,20 4.529.396,34
Passivo a Descoberto  (137.369.498,44) (130.689.981,42)
Capital Social  42.600.442,00 42.600.442,00
(-)Prejuízos Acumulados  (179.969.940,44) (173.290.423,42)
Total do Passivo  16.056.854,10 7.931.906,11

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020
  2020/R$ 2019/R$
Receita Operacional Líquida  372.495,50 1.084.957,89
(-) Custo Produtos / Atividades 
 Imobiliárias Vendidas  - (89.663,00)
Lucro Bruto  372.495,50 995.294,89
Despesas Administrativas  1.969.809,45 888.095,09
Depreciações  - 308,86
Impostos e Taxas  190.816,44 213.761,16
Lucro Bruto  (1.788.130,39) (106.870,22)
Resultado Financeiro  (4.864.448,12) (2.543.427,40)
Outras Receitas  2.765,77 243,54
Prejuizo Antes dos Efeitos Fiscais  (6.649.812,74) (2.650.054,08)
Contribuição Social e IR  29.704,28 48.908,12
Prejuizo Líquido do Exercício  (6.679.517,02) (2.698.962,20)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020

Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 08 de Março de 2021.

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

legislação tributária.
6- Participações Societárias:  Capital % de par- Patrimônio
Empresa  Social ticipação Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.421.198,74)
Exatec Processamento de 
 Dados Ltda.  140.677,00 59,00 (4.508.933,02)
7- O Capital Social é de R$ 42.600.442,00 totalmente integralizados e re-
presentado por 30.786.877.282 ações ordinárias sem valor nominal. 8- O 
Imposto de Renda e a Contribução Social são apurados com base no lucro 
presumido. 9- A suspensão das atividades industriais da empresa ocorreu 
em Fevereiro de 2008.

Notas Explicativas
1- Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações financei-
ras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em concordância com 
às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de 
caixa, incluem depositos bancários (R$1,00 em 2020 e R$ 36,02 em 2019) 
e as aplicações financeiras (R$2.372,48 em 2020 e R$ 6.195,63 em 2019). 
3- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 
competência. 4- Os estoques foram avaliados ao custo médio de aquisi-
ção e ou produção. 5- O Imobilizado esta demonstrado pelo custo históri-
co de aquisição (R$285.886,76 em 2019 e 2018), menos a a Depreciação 
acumulada (R$285.886,76 em 2020 e 2019). O método de depreciação e 
amortização foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Reser-  Total do
  Capital vas de Prejuízos Patrimônio
  Social Capital Acumulados Líquido
Em 31/12/2018  42.600.442,00 - (170.591.461,22) (127.991.019,22)
Resultado do Exercício  - - (2.698.962,20) (2.698.962,20)
Em 31/12/2019  42.600.442,00 - (173.290.423,42) (130.689.981,42)
Resultado do Exercício  - - (6.679.517,02) (6.679.517,02)
Em 31/12/2020  42.600.442,00 - (179.969.940,44) (137.369.498,44)

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S/A. - C.N.P.J. 61.355.012/0001-23

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1013129-22.2018.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo 
Campanhã, Juíza de Direito da 6ªVC do Foro Central – Comarca da Capital/SP., Faz Saber a XU 
Haizem, CNPJ nº 23.225.523/0001-31 e a MDA Comercial Eireli ME, CNPJ nº 20.764.683/0001-60 
que Adidas AG e outros ajuizaram ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de 
indenização por danos morais e materiais, ajuizada também em face de José Cléber Rodrigues do 
Nascimento, Antônio Carlos dos Santos e Pedro Augusto Santos Lima Figueiredo e desmembrada 
do processo nº 1126360- 95.2016, fundada na alegação de que os requeridos estão reproduzindo 
suas marcas ADIDAS e variações para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por 
danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os correqueridos em lugar ignorado, expede-se 
Edital para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de 
serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.  

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

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 11 (onze) horas, na sede da Companhia, lo-
calizada Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º an-
dar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edi-
fício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) reforma parcial do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fi m de alte-
rar o endereço da sede social da Companhia para Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, 
bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º 
andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo; (ii) reforma parcial do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fi m de registrar 
a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrência do cancelamento de 
8.242.120 (oito milhões, duzentas e quarenta e duas mil e cento e vinte) ações preferenciais de emissão da Companhia 
mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 30 de março de 
2021; (iii) reforma parcial do artigo 33, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, a fi m de alterar o prazo 
de mandato dos membros do Comitê de Auditoria para 5 (cinco) anos; e (iv) consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia, caso aprovadas as reformas mencionadas acima. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na As-
sembleia (“Manual”), contendo a proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assem-
bleia, bem como todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à dis-
posição dos Acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores 
(www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador de-
vidamente constituído, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. 
Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das for-
mas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido 
de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua 
identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando os documentos so-
cietários que investem o seu representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do represen-
tante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista 
todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procurador: as procurações devem conter fi rma 
reconhecida ou serem assinada digitalmente com certifi cação nos padrões disponibilizados pela Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representan-
te legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Ma-
nual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Compa-
nhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 23 de abril 
de 2021, nos termos descritos no Manual. São Paulo, 31 de março de 2021. Ricardo Annes Guimarães - Presiden-
te do Conselho de Administração da Companhia

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

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, localiza-
da 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, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da admi-
nistração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, do 
Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (ii) exami-
nar, discutir e votar a destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2020 e ratifi car a declaração de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia; (iii) instalar o Con-
selho Fiscal e eleger os seus membros efetivos e respectivos suplentes para o mandato a se encerrar na data de reali-
zação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizará em 2022; e (iv) fi xar a remuneração anual e glo-
bal dos administradores da Companhia, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se instalado. In-
formações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da Administra-
ção e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes às maté-
rias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede social 
da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da 
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A partici-
pação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalha-
das acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a 
Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pes-
soal: o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações 
pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua 
devida representação, apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastan-
tes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documen-
tos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação 
por Procurador: as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem assinadas digitalmente com certifi cação 
nos padrões disponibilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no ar-
tigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido 
da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para 
uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 aci-
ma sejam entregues à Companhia até 23 de abril de 2021, nos termos descritos no Manual. 4. Alternativamente, os 
Senhores Acionistas poderão votar na Assembleia mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto a distân-
cia, conforme disponibilizado nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Companhia 
(www.bancobmg.com.br/ri): (i) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para seus custo-
diantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (ii) por transmissão de instruções de preenchimen-
to do boletim de voto para a instituição fi nanceira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escri-
turação de valores mobiliários, caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii) diretamente para 
a Companhia, por correio postal ou eletrônico. As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo es-
criturador ou pela Companhia em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, ou seja, até 23 de abril de 2020 (in-
clusive), sendo que, no caso de envio direto à Companhia, o boletim de voto a distância, devidamente rubricado e as-
sinado, deverá estar acompanhado dos demais documentos indicados no item 2 acima. São Paulo, 31 de março de 
2021. Ricardo Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 024/2021; Objeto: Registro de preços 
para fornecimento de Leites e Suplementos Alimentares - Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2021 
às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
14/04/2021 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

CARGO 
terminal químico de aratu s.a.  –  tequimar

C.N.P.J. nº 14.688.220/0016-40

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. Permanecemos a inteira dispo-
sição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS pATRIMONIAIS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇõES DE RESuLTADOS  ExERcícIOS fINDOS 
 EM 31 DE DEzEMBRO DE 2020 E DE 2019 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇõES DOS RESuLTADOS ABRANgENTES - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DOS fLuxOS DE cAIxA - MéTODO INDIRETO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DAS MuTAÇõES DO pATRIMôNIO LíquIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DO vALOR ADIcIONADO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 

(Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

NOTAS ExpLIcATIvAS àS DEMONSTRAÇõES fINANcEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

1 cONTExTO OpERAcIONAL - O Terminal Químico de Aratu S.A. – Tequimar 
(“Sociedade”) está domiciliado no Brasil, com sede na Avenida Brigadeiro Luís 
Antônio, 1343, 4° andar, na Cidade e Estado de São Paulo, e tem como ativida-
de preponderante a operação dos terminais de líquidos que requerem manuseio 
especial. A Sociedade opera no Porto de Aratu no Estado da Bahia, no Comple-
xo Industrial Portuário de Suape no Estado de Pernambuco, nos terminais de 
Santos no Estado de São Paulo, no terminal do Estado do Rio de Janeiro, no 
terminal de Itaqui no Estado do Maranhão e no terminal de Paranaguá no Esta-
do do Paraná com participação de 50% na União Vopak Armazéns Gerais Ltda. 
(“União Vopak”). A capacidade instalada da Sociedade totaliza 837.667 m³ em 
31 de dezembro de 2020. a. Esclarecimentos sobre os impactos da CO-
VID-19 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do coro-
navírus (COVID-19) em 11 de março de 2020. Diante desse cenário,a Ultrapar 
constituiu Comitê de Crise para acompanhamento e monitoramento dos princi-
pais riscos e potenciais impactos e adoção de medidas preventivas e emergen-
ciais para mitigar os efeitos da pandemia. Todas as atividades da Sociedade são 
classificadas como essenciais no contexto das medidas adotadas para o enfren-
tamento da pandemia. As medidas emergenciais e rapidez na resposta aos pri-
meiros efeitos da crise, bem como as iniciativas de apoio à cadeia de suprimen-
tos, foram efetivas para manterem as atividades das controladas em operação, 
garantindo a entrega dos serviços essenciais para a população e preservando a 
saúde e segurança dos colaboradores e parceiros. Permanece incerto até que 
ponto as informações financeiras, após 31 de dezembro de 2020, ainda possam 
ser afetadas pelos impactos comerciais, operacionais e financeiros da pande-
mia, pois dependerá de sua duração e dos impactos nas atividades econômicas, 
bem como das ações governamentais, empresariais e individuais em resposta à 
crise. Nesse contexto, algumas avaliações de riscos financeiros, projeções e 
testes de redução ao valor recuperável, podem ser impactadas pela pandemia e 
podem afetar adversamente a posição financeira da Sociedade. Impactos ope-
racionais - As medidas implementadas de isolamento social, restrições à movi-
mentação de pessoas e a operação de certos negócios impactaram de forma 
significativa a atividade econômica no Brasil. A Sociedade registrou maior movi-
mentação de combustíveis e maiores contratações spot, principalmente em 
função da maior capacidade estática média fruto da entrada em operação das 
expansões realizadas em Itaqui nos últimos doze meses. Adicionalmente, as 
medidas de ganho de produtividade e a recuperação de créditos fiscais imple-
mentadas contribuíram para a melhora de resultados. Principais riscos e me-
didas associadas -Risco de redução ao valor recuperável de ágios e intangí-

veis de vida útil indefinida – a Sociedade revisou as projeções utilizadas nos 
testes de redução ao valor recuperável de ágios e ativos alocados às unidades 
geradoras de caixa, considerando os impactos atuais da pandemia. Os testes de 
redução ao valor recuperável não apontaram necessidade de reconhecimento 
de provisão para perdas em 31 de dezembro de 2020. Risco de realização de 
ativos fiscais diferidos – a Sociedade realizou estudo técnico de viabilidade de 
realização de créditos fiscais diferidos, considerando as projeções mais recen-
tes aprovadas pelo Conselho de Administração para cada segmento de negó-
cios e não identificou necessidade de baixas para o período findo em 31 de de-
zembro de 2020. Riscos em instrumentos financeiros – o aumento da 
volatilidade nos mercados financeiros poderá impactar os resultados financeiros 
conforme análises de sensibilidades. A administração da Sociedade manteve a 
disciplina no controle de custos e despesas para preservação de caixa em todos 
os negócios e a seletividade na alocação de capital sem comprometer o cresci-
mento sustentável do negócio.
2 RESuMO DAS pRINcIpAIS pRÁTIcAS cONTÁBEIS - As demonstrações fi-
nanceiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As principais práticas con-
tábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras estão detalhadas 
a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apre-
sentados: a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. 
b) Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, 
dos dois o menor. c) Os investimentos em controladas, empreendimentos contro-
lados em conjunto e coligadas estão demonstrados pelo método de equivalência 
patrimonial e os demais ao custo de aquisição, deduzido de provisão para per-
das. d) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, calculado 
pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos custos diretos associa-
dos ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo de direito de uso é 
reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do contrato. O passivo 
é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros são reconhecidos no 
resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do passivo 
com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço patrimonial, 
não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contrato, o ativo e 
respectivo passivo são baixados para o resultado. e) O imobilizado é registrado 

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
circulante
Caixa e equivalentes de caixa 31.022 19.550
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 38.999 45.083
Contas a receber de clientes 33.198 34.714
Estoques 7.756 6.085
Tributos a recuperar 10.177 28.824
Demais contas a receber 1.975 1.136
Despesas antecipadas 16.336 3.737
Total do ativo circulante 139.463 139.129

Não circulante
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 3.418 3.426
Sociedades relacionadas 35.000 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 20.916 7.604
Tributos a recuperar 16.576 7.285
Depósitos judiciais 6.864 7.574
Demais contas a receber 141 141
Despesas antecipadas 1.082 260

Total do ativo realizável a longo prazo 83.997 26.290
Investimentos
Controladas 201.710 157.360
Empreendimento controlado em conjunto 7.734 7.342
Outros 1.070 1.070

210.514 165.772
Ativos de direito de uso 301.968 304.675
Imobilizado 1.032.185 954.948
Intangível 263.937 259.933

1.598.090 1.519.556
Total do ativo não circulante 1.892.601 1.711.618
Total do ativo 2.032.064 1.850.747

passivo 31/12/2020 31/12/2019
circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 48 9.625
Debêntures 513 513
Fornecedores nacionais 74.531 32.245
Salários e encargos sociais 39.041 28.699
Obrigações tributárias 7.560 9.670
Dividendos propostos a pagar 132 6.268
Imposto de renda e contribuição social a pagar 12.021 8.068
Benefícios pós-emprego 251 231
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 1.143 1.281
Arrendamentos a pagar 12.710 10.035
Termo de Ajustamento de Conduta a pagar 22.411 44.971
Seguros a pagar 14.918 4.006
Demais contas a pagar 5.330 4.010

Total do passivo circulante 190.608 159.622
Não circulante
Financiamentos - 7.473
Debêntures 92.028 89.462
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 8.774 8.952
Benefícios pós-emprego 1.548 4.489
Arrendamentos a pagar 297.692 294.137
Adiantamento de clientes 49.126 47.111
Demais contas a pagar 1.736 2.187

Total do passivo não circulante 450.904 453.811
patrimônio líquido
Capital social 786.129 771.362
Instrumento patrimonial outorgado 875 373
Reservas de lucros 573.781 442.004
Reserva de capital 31.175 22.968
Ajuste de avaliação patrimonial (1.408) (1.884)
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos 
  obrigatórios - 2.491

Total do patrimônio líquido 1.390.552 1.237.314
Total do passivo e do patrimônio líquido 2.032.064 1.850.747

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de serviços 644.177 540.758
Custos dos serviços prestados (273.428) (266.241)

Lucro bruto 370.749 274.517
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (7.278) (8.684)
Reversões estimadas de créditos de liquidação duvidosa 370 88
Gerais e administrativas (126.620) (127.968)
Resultado na venda de bens (1.433) (807)
Outros resultados operacionais, líquidos 5.054 (61.835)

Lucro operacional 240.842 75.311
Equivalência patrimonial (2.234) 4.070

Lucro antes do resultado financeiro, imposto de 
  renda e contribuição social 238.608 79.381
Receitas financeiras 2.615 12.696
Despesas financeiras (38.449) (12.236)
Resultado financeiro líquido (35.834) 460

Lucro antes do imposto de renda e da 
  contribuição social 202.774 79.841
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (60.851) (43.921)
Diferido 12.828 (1.067)

(48.023) (44.988)
Lucro líquido do exercício 154.751 34.853
Lucro líquido por ação do capital social - R$ 2,0528 0,4623

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 154.751 34.853
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social 37 14

Itens que não serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais de benefício 
  pós-emprego, líquido de imposto de renda e 
  contribução social 439 (1.639)

Resultado abrangente do exercício 155.227 33.228
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 154.751 34.853
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial 2.234 (4.070)
Amortização de ativos de direito de uso 19.482 20.674
Depreciações e Amortizações 63.224 57.011
Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação 3.627 3.362
Provisão Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - 65.539
Juros e variações monetárias 26.687 11.078
Imposto de renda e contribuição social diferidos (12.828) 1.067
Resultado na venda de bens 1.433 807
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (370) (88)
Provisão para benefício pós-emprego (2.132) 74
Instrumento patrimonial outorgado 502 303
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (316) 1.557
Amortização de mais valia 1.053 1.053
Dividendos recebidos - 2.057
Outros (1.125) (147)

256.222 195.130
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes 1.886 2.513
Estoques (1.671) (520)
Tributos a recuperar 18.647 (18.722)
Demais contas a receber (839) 10.520
Despesas antecipadas (12.599) 6.331

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores nacionais 42.286 (18.718)
Salários e encargos sociais 10.342 2.923
Obrigações tributárias (2.110) 560
Imposto de renda e contribuição social 47.733 38.937
Benefícios pós-emprego 20 (2.177)
Termo de Ajustamento de Conduta a pagar (22.560) (35.568)
Demais contas a pagar 12.232 (21.074)

Reservas de lucros

capital  
social

Instrumento  
patrimonial  
outorgado

Incentivos  
fiscais Legal

Retenção  
de lucros

Reserva  
especial de  
dividendos  
obrigatórios  

não  
distribuídos

Ajuste de  
avaliação  

patrimonial

Dividendos  
adicionais  

aos  
dividendos  

mínimos  
obrigatórios

Lucros  
acumu- 
lados

patrimônio  
líquido total

Saldos em 31 de dezembro 
  de 2019 771.362 373 22.968 40.132 401.872 - (1.884) 2.491 - 1.237.314
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 154.751 154.751
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de
  instrumentos financeiros, líquido 
  de imposto de renda e contribuição 
  social - - - - - - 37 - - 37
Ganhos atuariais de benefícios pós
  -emprego, líquidas de imposto de 
  renda e contribuição social - - - - - - 439 - - 439
Resultado abrangente do exercício - - - - - - 476 - 154.751 155.227
Aumento de capital com reservas 14.767 - (14.767) - - - - - - -
Instrumento patrimonial outorgado - 502 - - - - - - - 502
Aprovação em Assembleia Geral 
  Ordinária dos dividendos adicionais           - - - - - - - (2.491) - (2.491)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 7.738 - - - - (7.738) -
Reserva para retenção de lucros - - - - 93.028 - - - (93.028) -
Constituição de reserva de 
  incentivos fiscais - - 22.975 - - - - - (22.975) -
Dividendos a pagar para ações 
  ordinárias (R$ 0,362122 por ação)          - - - - - 22.199 - - (22.199) -
Dividendos a pagar para ações 
  preferenciais (R$ 0,625702 
  por ação) - - - - - 8.811 - - (8.811) -

Saldos em 31 de dezembro 
  de 2020 786.129 875 31.176 47.870 494.900 31.010 (1.408) - - 1.390.552

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 % 31/12/2019 %
Receitas
Receita bruta de serviços 742.551 625.039
Abatimentos e descontos (573) -
Perdas estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa 370 88
Resultado na venda de bens e outros 
  resultados operacionais 3.621 (62.642)

745.969 562.485
Insumos adquiridos de terceiros
  Materiais, energia, serviços de terceiros 
  e outros (184.834) (169.563)
Recuperação de valores de ativos (114) 4

(184.948) (169.559)
valor adicionado bruto 561.021 392.926
Retenções
Depreciações e amortizações (82.706) (77.685)
Créditos de PIS e COFINS sobre 
  depreciação (3.627) (3.362)

(86.333) (81.047)
valor adicionado líquido produzido pela 
  sociedade 474.688 311.879
Resultado de equivalência patrimonial (2.234) 4.070
Receitas financeiras 2.615 12.696

381 16.766
valor adicionado total a distribuir 475.069 328.645
Pessoal e encargos 166.800 20 137.562 42
Impostos, taxas e contribuições 141.268 36 140.908 42
Despesas financeiras e aluguéis 12.250 4 15.322 5
Dividendos 31.010 8 8.719 3
Lucros retidos 123.741 32 26.134 8

valor adicionado distribuído 475.069 100 328.645 100
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Tributos a recuperar (9.291) (5.702)
Depósitos judiciais 710 (1.602)
Despesas antecipadas (822) 47
Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Benefícios pós-emprego (144) (620)
Demais contas a pagar 1.564 23.577
Imposto de renda e contribuição social pagos (43.780) (33.014)
Pagamento de contingências - (432)

caixa líquido gerado pelas atividades 
  operacionais 297.826 142.389
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates 12.629 (11.168)
Aporte de capital em controlada (48.000) (50.258)
Aquisição de imobilizado (143.588) (203.779)
Aquisição de intangível (5.582) (617)
Receita com a venda de bens 2.069 605

caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (182.472) (265.217)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos

Captação - 89.308
Amortização (17.780) (10.014)
Juros pagos (6.720) (1.868)
Contraprestação de arrendamento mercantil (35.755) (29.932)

Dividendos pagos (8.627) (22.370)
Sociedades relacionadas (35.000) -

caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas 
  atividades de financiamentos (103.882) 25.124
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa 11.472 (97.704)
caixa e equivalentes de caixa no inicio do 
  exercício 19.550 117.254
caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 31.022 19.550
Transações sem efeito caixa:
Adições em ativos de direito de uso e 
  arrendamentos a pagar 16.938 -
Fundo de reversão - previdência privada 3.341 -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 José carlos Layber de Oliveira
Contador - CRC 1SP185528/O-7

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores 
Independentes, devidamente acompanhadas do relatório dos Auditores 
Independentes sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da 

sociedade. A ADMINISTRAÇÃO

ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos 
sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, 
quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recuperável. As 
depreciações são calculadas pelo método linear, levando em consideração a 
vida útil dos bens e são revisados anualmente. f) O intangível compreende os 
ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável são amortizados conforme as 
condições estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, levando em consi-
deração sua vida útil e são revisados anualmente. g) Os demais ativos e passi-
vos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando 
aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias e cambiais in-
corridos. A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi 
dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 30 de março de 2021.
3 ADOÇÃO DOS pRONuNcIAMENTOS EMITIDOS pELO cpc - Não existem 
normas, emendas às normas e interpretações emitidos pelo CPC que sejam 
efetivas e que poderiam ter impacto significativo nas demonstrações financeiras 
de 31 de dezembro de 2020 que não tenham sido adotadas pela Sociedade.
4 pATRIMôNIO LíquIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e de 
2019 o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 
75.383.776 ações, sendo 61.302.780 ordinárias e 14.080.996 preferenciais, 
sem valor nominal. Em 30 de abril de 2020 houve aumento de capital com reser-
vas de incentivos fiscais no montante de R$ 14.767 (R$ 8.806 em 2019). b. 
Instrumento patrimonial outorgado - A Sociedade possui plano de incentivo 
baseado em ações, que estabelece os termos e condições gerais para a con-
cessão de ações ordinárias de emissão da controladora Ultrapar mantidas em 
tesouraria. c. Reservas de lucros - Reserva legal - Conforme a Lei das Socie-
dades por Ações, a Sociedade destina 5% do seu lucro líquido anual para reser-
va legal, até esta atingir 20% do valor do capital social. Essa reserva pode ser 
usada para aumento de capital ou para absorção de prejuízos, porém não pode 
ser usada para distribuição de dividendos. Reserva de retenção de lucros - É 
constituída em exercícios anteriores e destinada à aplicação em investimentos 
previstos em orçamento de capital, principalmente em expansão, produtividade 
e qualidade, aquisições e novos investimentos, em conformidade com o artigo 
196 da Lei das Sociedades por Ações. d. Ajustes de avaliação patrimonial -  (i) 
Os ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados 
em avaliação conduzida por atuário independente, são reconhecidos no patri-
mônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas 
registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequentemente 
para o resultado. (ii) As diferenças entre o valor justo das aplicações financeiras 
mensuradas a valor justo através de outros resultados abrangentes e o valor 
inicial da aplicação acrescido dos rendimentos auferidos e das variações cam-
biais são reconhecidas no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação pa-
trimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassifica-
dos para o resultado caso ocorra a liquidação da aplicação financeira.  
e. Dividendos e destinação do resultado do exercício - Aos acionistas é as-
segurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido 
ajustado, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos 
e juros sobre o capital próprio propostos acima da obrigação estatutária são 
reconhecidos no patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acio-
nistas. Às ações preferenciais são assegurados dividendos não cumulativos de 
6% ao ano sobre o seu valor unitário, bem como a distribuição de um novo divi-
dendo adicional se às ações ordinárias forem distribuídos dividendos de percen-
tual superior ao da distribuição já feita. Foram destinados R$ 31.010 à reserva 
especial para dividendos obrigatórios não distribuído, sendo que tais dividendos 
serão pagos aos acionistas quando a situação financeira da Sociedade assim 
permitir. A proposta de dividendos e destinação do resultado do exercício reco-
nhecida nas demonstrações financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos 
acionistas na Assembleia Geral, é assim demonstrada:

31/12/2020
Destinação do lucro líquido
Lucro líquido do exercício atribuível a Sociedade 154.751
Reserva legal (5% do lucro líquido) 7.738
Constituição da reserva de incentivos fiscais 22.975
Lucro líquido ajustado (base para dividendos) 124.038
Reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos 31.010
Reserva legal (5% do lucro líquido) 7.738
Reserva de incentivos fiscais 22.975
Reserva de retenção de lucros 93.028
Total da destinação do lucro líquido 154.751
Distribuição de dividendos por classe de ação
Dividendos a pagar para ações ordinárias (R$ 0,362122 por ação) 22.199
Dividendos a pagar para ações preferenciais (R$ 0,625702 
  por ação) 8.811
Total da distribuição 31.010
A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2018 22.370
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos dividendos 
  adicionais do ano anterior 40
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício 6.228
Pagamentos (22.370)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.268
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos dividendos 
  adicionais do ano anterior 2.491
Pagamentos (8.627)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 132
5 LucRO pOR AÇÃO - A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por ação. 
Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por ação em todos os exercí-
cios apresentados.

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido da Sociedade 154.751 34.853
Média ponderada das ações em circulação (em 
  milhares) 75.384 75.384
Lucro básico e diluído por ação - R$ (ações ordinárias 
  e preferenciais) 2,05 0,46

Reservas de lucros

capital  
social

Instrumento  
patrimonial  
outorgado

Incen- 
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total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 762.556 70 23.598 38.390 385.656 (259) 40 - 1.210.051
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 34.853 34.853
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social - - - - - 14 - - 14
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, 
  líquidas de imposto de renda e contribuição social - - - - - (1.639) - - (1.639)
Resultado abrangente do exercício - - - - - (1.625) - 34.853 33.228
Aumento de capital com reservas 8.806 - (8.806) - - - - - -
Instrumento patrimonial outorgado - 303 - - - - - - 303
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos 
  dividendos adicionais - - - - - - (40) - (40)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 1.742 - - - (1.742) -
Reserva para retenção de lucros - - - - 16.192 - - (16.192) -
Constituição de reserva de incentivos fiscais - - 8.176 - 24 - - (8.200) -
Dividendos propostos (R$ 0,001204 por ação 
  ordinária e R$ 0,613948 por ação preferencial) - - - - - - 2.491 (8.719) (6.228)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 771.362 373 22.968 40.132 401.872 (1.884) 2.491 - 1.237.314
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Matéria de capa

São Paulo, quinta a segunda-feira, 01 a 05 de abril de 20216

Tradicionalmente, elas ocupam cargos mais simples e ape-
nas 34% das lideranças sêniores (diretoria executiva) nas 
empresas brasileiras têm o comando nas mãos femininas, 

segundo a pesquisa do International Business Report da Grant 
Thornton, divulgada antes do estouro da pandemia e realizada 
com 4.812 empresas, em 32 países. Neste estudo, as mulheres 
souberam lidar melhor com a pressão imposta ao mundo pelo 
Coronavírus.

A habilidade natural de ‘fazer cinco coisas ao mesmo tempo’ 
ajudou as mulheres e tem feito a diferença, especialmente naquelas 
empresas em que o home office ganhou força. “É claro que os 
efeitos psicológicos da pandemia impactaram as mulheres, mas 
elas conseguem administrar melhor a mudança e isso implica 
não apenas nas questões da casa e no relacionamento com a 
família, mas em resultados diretos nas corporações”, observa a 
consultora e especialista na formação de líderes, Luciane Botto.

 
Sensibilidade com as relações - O assunto foi tema de 

pesquisa promovida pela Harvard Business Review, divulgada 
em janeiro de 2021. Segundo o levantamento - focado na práti-
ca de gestão de negócios - as mulheres em cargos de liderança 
mostraram maior eficiência e conseguiram apresentar mais 
resultados positivos, contribuindo de maneira expressiva para 
o envolvimento dos trabalhadores.

“As mulheres costumam ser mais intuitivas, empáticas, comu-
nicativas, diplomáticas, cuidadosas e com mais sensibilidade para 
tratar de assuntos delicados. No dia a dia isso faz muita diferença, 
especialmente quando observamos o cotidiano das empresas”, 
enfatiza Luciane, que é mestre em Organizações e Complexida-
de e coautora do livro “Liderança Integral – A Evolução do Ser 
Humano e das Organizações” (ed. Vozes, 344 págs.).

E tem mais: levantamento realizado pela consultoria americana 
McKinsey & Company demonstra que as mulheres possuem a capa-
cidade de inspirar e de servir como modelo de conduta. A seu favor 
também aparecem a participação ativa nas decisões, o equilíbrio 
entre expectativas e recompensas e o desenvolvimento de pessoas.

 
Eficiência e empatia - Outro estudo desenvolvido pela 

consultoria americana de desenvolvimento de liderança, Zenger 
Folkman, na primeira fase da pandemia - entre março e junho de 
2020, envolvendo 454 homens e 366 mulheres - avaliou líderes 
nos quesitos de eficácia e liderança. As mulheres com responsa-

O ano de 2020 testou os nervos e as emoções de praticamente todas as pessoas, inclusive a dos líderes de empresas que passaram 
a gerenciar equipes remotas, tiveram que rever práticas e processos, elaborar novas estratégias de engajamento e o cumprimento 
de metas – tudo muito rapidamente. O lado curioso disso é que uma série de pesquisas divulgadas recentemente mostram que as 

mulheres com cargos de liderança se saíram melhor do que os homens durante a pandemia. 

Freepik

#tenhacicatrizes

Carol Olival

Quer vender mais? Crie personas 
para seu negócio!

Carol Olival (*)

Já ouviu falar sobre “personas”? Se você tem 
empresa e quer comunicar melhor e vender 

mais, você precisa entender profundamente o 
conceito do que são personas. Explorar essa 
técnica vai promover muito mais assertividade às 
suas campanhas de comunicação e marketing e 
consequentemente, trazer muito mais resultado 
para o seu negócio.

“Personas” são pessoas imaginárias que re-
presentam o perfil, as características mais im-
portantes dos seus clientes. Entenda por perfil 
os dados demográficos (por exemplo: idade, 
localização, renda) e psicográficos (desejos, 
anseios, preocupações) dos seus clientes, 

traduzidos em uma persona imaginada que 
servirá de guia e norte para todas as suas pe-
ças de marketing. Uma vez determinadas suas 
personas – tenha de duas a quatro personas, 
no máximo – todas as peças da sua empresa 
que falam com os clientes devem direcionar-se 
diretamente a essa persona. 

E como começar? Olhando para dentro, in-
vestigando e analisando seus clientes atuais, 
tabulando dados e entendendo quais são os 
perfis mais recorrentes. Aqueles dois, três ou 
quatro perfis que mais aparecerem serão as 
suas personas. 

Ter personas nos ajuda a focar nossa co-
municação e a falar de forma direcionada aos 
clientes que realmente se interessam pelo 
nosso produto ou serviço. Muitas empresas 
inclusive adotam nomes próprios para suas 

personas e fazem questão de chamá-las pelo 
nome quando estão discutindo produtos, 
promoções e campanhas de marketing. Em 
empresas assim é comum ouvir “Será que o 
João realmente vai gostar dessa promoção?”, 
porque as equipes não somente utilizam o 
conceito de persona mas realmente enxergam 
uma pessoa através de cada persona.

Adotar o conceito de personas ajuda empresas 
a serem muito mais eficientes e focadas naqueles 
clientes que realmente fazem diferença e geram 
faturamento. Imaginar a pessoa com quem suas 
peças estão conversando potencializa, e muito, 
os resultados de todas as suas campanhas, e 
além de criar um filtro muito claro de qual é o 
foco do seu negócio. 

Quer vender mais? Comece a pensar nos 
nomes das suas personas!

(*) É membro dos dos Empreendedores Compulsivos, 
com graduação em Arquitetura, pós-graduação em 

Administração, MBA em Empreendedorismo e Inovação, 
atualmente cursando um mestrado internacional em 

Digital Marketing, Carol Olival tem perfil multidisciplinar 
e transita com segurança pelos mercados de educação, 

marketing, vendas e treinamento.

autoconfiança. Isso porque a autocrítica é um fator muito agu-
çado nas mulheres. “Conheço líderes tão preocupadas com a 
performance, com sua capacidade de liderar e empreender, que 
nunca se sentem suficientemente preparadas, mesmo tendo um 
repertório incrível. As pessoas a admiram, mas ela não é capaz 
de reconhecer essas qualidades em si mesma. 

Algumas passam muito tempo focando em serem perfeitas, 
mesmo quando a situação requer uma decisão rápida e prática. 
Eu mesma já me senti assim diversas vezes, e só a partir do 
momento que comecei a reconhecer o que já tinha construído 
de verdade que comecei a curtir a jornada e abraçar o propósito 
com mais leveza e paixão. É impossível uma pessoa sintonizada 
na autocrítica e na comparação conseguir se sentir inteira. 

Para ser espontânea, é preciso aprender a deixar fluir e ser 
leve. Quem se cobra demais, não se diverte. Eu aprendi isso 
ao observar o comportamento masculino. Eles não parecem se 
preocupar em acertar todo momento. Eles vão lá e fazem. Errou? 
Amanhã é outro dia. Simples assim.”, pondera Luciane.

Com a experiência de mais de dez anos de mercado, a especia-
lista em formação de líderes relata que ainda existem aquelas que 
não se sentem merecedoras de sucesso e vivem se comparando 
com outras mulheres. Com isso, perdem um tempo precioso 
preocupando-se com o que os outros vão pensar ou dizer e, 
quando erram, remoem situações por um tempo maior que os 
homens – que costumam virar a página com mais rapidez.

 
Do ponto de vista de Luciane Botto (www.lucianebotto.com.

br), é preciso ter consciência de que em muitos momentos da 
vida pessoal e profissional, a confiança é mais importante que a 
habilidade e que a pluralidade traz ganhos consideráveis na vida. 
“A liderança feminina ainda enfrenta resistências, inclusive das 
próprias mulheres. Assim, precisamos apoiar umas às outras. 
Afinal, não é justo dedicar-se tanto para provar capacidades e, 
mesmo assim, viver na berlinda quando o tema é um aumento 
de salário ou promoção”. 

A consultora entende que apoiar o crescimento de uma mulher 
é apoiar a si mesma. “As conquistas femininas no universo corpo-
rativo são frutos de muito esforço e trabalho. Mesmo diante de 
tantas evoluções, há muito a ser feito – a começar pela sororidade: 
o estabelecimento de apoio mútuo e de alianças saudáveis entre 
as próprias mulheres”, conclui.  Fonte: Mem & Mem Comunicação.

MulhereS lideraM MelhOr 
naS CriSeS, apOnTaM eSTudOS

adMiniSTraM MelhOr aS MudançaS

"uma mulher pode ser 
assertiva, se posicionar, 
mas não porque isso é algo 
“imposto” – e sim porque ela 
“quer” ser assim."

bilidade de liderança foram destaque em vários aspectos deste 
“novo normal”. 

Um dos indicadores demonstrou que elas expressam mais 
consciência dos medos que os seguidores possam estar sentindo, 
além de apresentar preocupação com o bem-estar e confiança em 
seus planos. A pesquisa revelou ainda que as equipes desejam 
líderes capazes de desenvolver e aprender novas habilidades, 
que estimulem e contribuam para o crescimento do grupo – in-
dependente se o tempo é bom ou ruim. 

Assim, o resultado é todo positivo para as líderes mulheres, uma 
vez que elas administram melhor as questões emocionais e são 
mais propensas a compreender questões pungentes do momento: 
estresse e frustração. “As competências interpessoais – as chamadas 
soft skills - fazem a diferença no universo feminino, mas ainda há 
muito a se aprimorar, especialmente nos quesitos autoconfiança 
e assertividade”, afirma a especialista Luciane Botto.

 
Para a consultora – que vira e mexe também é colocada à prova 

em ambientes predominantemente masculinos – o segredo não está 
em “copiar” o comportamento masculino, mas em se ver e se assu-
mir como mulher e aproveitar o que tem de melhor nas qualidades 
femininas. Uma mulher pode ser assertiva, se posicionar, mas não 
porque isso é algo “imposto” – e sim porque ela “quer” ser assim. 

E então pode se revelar nas suas múltiplas versões, com o 
seu jeito, a sua forma, a sua essência – sem qualquer demérito 
para isso. Ela pode e deve ocupar os seus diferentes papéis com 
confiança e assertividade, seja no momento de conduzir uma 
reunião, de vender uma ideia, gerir conflitos ou até mesmo de 
tomar a frente de decisões importantes. Em todas essas situações 
está a versatilidade da mulher.

 
Menos autocrítica - Luciane acredita que um dos principais 

pontos a melhorar - quando o assunto é liderança feminina - é a 
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Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Michelle Hadad – Psicóloga, coaching e demais 
atividades ligadas ao desenvolvimento humano, ago-
ra brasileira patrimônio irlandês , ficcionou enredo, 
aliás, muito bem urdido, para abordar um assunto 

bastante complicado, tanto cá, como lá, na Irlanda: suicídio. 
A grande sacada, dessa sua ótima nova obra, é que há duas 
situações diversas envolvendo os mesmo personagens e atos, 
permitindo assim uma interatividade intelectual e psicológica 
do leitor. Obra de grosso calibre, obterá merecido sucesso, não 
só pela sua fluidez – lê-se sem parar, atentamente – quanto 
pelo seu ineditismo. O assunto central é tratado com muito 
respeito, profissionalismo e elevada dose de sensibilidade e  
calor humano. Muito bom!

O Segredo da Caixa: 
Côncavo & convexo

Filipe Colombo – Gente – O longo título do livro 
dá o tom do que o interessado leitor encontrará, 
todavia, seu conteúdo é bem mais espesso. Na 

realidade o jovem autor, que desde atuar nas mais modestas 
funções galgou degraus até ser eleito CEO de uma vitoriosa 
empresa do ramo de tintas, mostra com todas boas normas e 
números, como fez crescer seu faturamento em  mais de 600%, 
em cinco anos, incluindo ai o primeiro ano pandêmico. Pelas 
suas letras e dados, tem fôlego para muito mais, o incansável 
dirigente. Suas páginas possuem valiosas dicas, todas factíveis. 
Nenhuma vírgula é desperdiçada. Tudo se conecta em prol de 
um caminho a ser trilhado para o sucesso, ou sobrevivência, 
o que nos momentos mercadológicos atuais, já é considerado 
um “pequeno” sucesso. Voltado para administradores, deverá 
ser sorvido, debatido por professores, estudantes de economia, 
administração e empreendedores. Merecido triunfo!

Gestão Profissional na Prática: Eleve o nível 
de excelência do seu negócio. Acompanhe 
as métricas que fazem a diferença para o 
crescimento e fortaleça a cultura da empresa

Claudia Alexandre – Leticia Moura (Ilus-
tr) - Aruanda – A jornalista, mestre e doutora em 
Ciência da Religião, neste seu terceiro livro, traz 
a lume aspectos “escondidos” envolvendo nossa 
africanidade, estreita relação com o samba e todo 

sincretismo com as crenças afro e o catolicismo. Sua pesquisa 
foi exaustiva. Passa-nos a impressão de que o assunto se es-
gota, dada a quantidade de documentos e fotos apresentada. 
Tendo como pano de fundo a ambiência da escola de samba 
paulista Vai-Vai, super campeã indiscutível, observa-se uma 
notável logística . Os bastidores da escola, suas agruras, gran-
des conquistas e fé inabalável em seus Orixás, dão um toque 
absolutamente impecável à obra. Seu detalhamento é tamanho, 
que em determinados momentos ouve-se tambores e cantorias, 
numa explosão esfuziante de ardor, suor, lágrimas e muitas ale-
grias. Recomendo para estudantes de comunicação, jornalismo, 

história, antropologia, psicologia e afins. Saravá!

Orixás no Terreiro Sagrado 
do Samba: Exu & Ogum no 
candomblé da Vai-Vai

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Regina Fernandes (*)

O Imposto de Renda ob-
jetiva acompanhar a 
evolução patrimonial 

da população. Por mais que 
seja uma obrigação aplicada à 
grande maioria dos trabalhado-
res, todo ano vemos diversas 
pessoas terem suas declarações 
retidas, seja por informações 
incompletas, erros ou até mes-
mo uma tentativa de driblar as 
regras no intuito de reduzir o 
valor a pagar ou aumentar o 
que deverá ser restituído. Em 
2020, mais de um milhão de de-
clarantes caíram na malha fina. 

Segundo dados divulgados 
pela Receita, a maioria devido 
à omissão de rendimentos e 
problemas de dedução. Neste 
ano, uma grande novidade deve 
ser levada em consideração e 
o cuidado redobrado: pessoas 
que receberam o auxílio emer-
gencial em 2020 também devem 
declará-lo, uma vez que é con-
siderado como um rendimento 
tributável.

Caso as inconsistências não 
sejam corrigidas antes da no-
tificação da Receita, as conse-
quências são severas. A multa 
aplicada pode chegar a 75% do 
imposto retido. Para evitar o 
famoso “barato que sai caro”, 
listei aqui os oito erros mais 
comuns ao fazer a declaração:
 1) Não incluir a renda dos 

dependentes: É muito 
comum pais declararem 
filhos como dependentes 
e não há nada de errado 
nisso. No entanto, caso 
eles tenham algum tipo 
de renda, ela precisa 
ser declarada. Um erro 
clássico é não declarar 
o valor de uma bolsa de 
estágio, por exemplo.

Em 2020, mais de um milhão de declarantes 
caíram na malha fina.

Os pequenos negócios com 
dívidas em atraso estão sentin-
do mais duramente o impacto 
da pandemia do Coronavírus 
do que as empresas do mesmo 
porte que não possuem dívidas 
ou estão com seus compromis-
sos em dia. De acordo com a 10ª 
edição da Pesquisa “O Impacto 
da Pandemia do Coronavírus 
nos Pequenos Negócios”, rea-
lizada pelo Sebrae em parceria 
com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), 92% das empresas com 
dívidas em atraso tiveram per-
da de faturamento. 

Já entre as empresas com 
dívidas em dia, esse número 
cai para 73%. O estudo ainda 
revela que as empresas com 
dívidas em atraso foram as que 
tiveram maior proporção com 
piora de faturamento em 2020, 
comparado com 2019. Entre 
esse grupo, 79% apresentaram 
um faturamento anual pior do 
que o de 2019. Já no universo 
das empresas com dívidas em 
dia, esse número cai para 59%. 
Os reflexos também podem 
ser vistos quando o assunto é 
a contratação de funcionários. 

Enquanto 17% das em-
presas com as contas em dia 
contrataram um funcionário, 
em fevereiro, apenas 9% das 
empresas endividadas fizeram 
o mesmo. “As empresas que 
sentem mais dificuldade em 
pagar suas dívidas acabam 

não tendo, muitas vezes, con-
dições de continuar investindo 
no negócio e nem de encontrar 
alternativas para melhorar 
seu desempenho”, explica o 
presidente do Sebrae Carlos 
Melles. 

Ele ressalta que 76% das 
empresas com dívidas em 
atraso revelaram que ainda 
têm muitas dificuldades para 
manter o negócio contra 49% 
dos empreendedores que 
estão com o pagamento de 
suas dívidas em dia. Melles 
explica que dívidas em atraso 
também podem desestimular 
os empresários a procurar cré-
dito. “Essa mesma pesquisa 
demonstra que enquanto 68% 
das empresas com dívidas em 
dia recorreram a empréstimos, 
entre os empreendedores com 
dívidas em atraso esse número 
cai para 60%”, complementa.

As dívidas também contri-
buem para uma maior recusa 
dos bancos em conceder em-
préstimos para esses clientes. 
Enquanto 58% dos donos de 
pequenos negócios que con-
seguem pagar suas dívidas em 
dia obtiveram êxito na tenta-
tiva, a concessão de crédito 
entre aqueles que têm dívidas 
em atraso ocorreu apenas para 
25% dos empreendedores que 
recorreram aos bancos para 
pedir auxílio financeiro (AI/
Sebrae).

Empresas endividadas 
sofrem mais com pandemia

Os oito erros mais comuns ao 
declarar o Imposto de Renda

Em 2020, mais de um milhão de declarantes caíram na malha fina

outro. Caso esse imposto 
não seja pago, a Receita 
entenderá que o bem é 
incompatível com a renda 
do declarante, o que pode 
trazer problemas.  

 7) Não guardar documen-
tos: A grande maioria 
das pessoas não gosta de 
guardar comprovantes 
em papel, mas eles são 
fundamentais na hora 
da declaração. Uma al-
ternativa interessante é 
digitalizá-los e guardar os 
arquivos por, no mínimo, 
cinco anos após o envio 
da declaração.

 8) Declaração pessoa ju-
rídica x pessoa física: 
Empresários fazem a 
retirada de um pro-labore 
e uma quantia maior na 
forma de distribuição 
de lucros. No entanto, 
empresas que devem 
impostos à Receita não 
podem fazer distribuição 
de lucros aos sócios. Nes-
ses casos, a única opção 
para o empresário pagar 
menos impostos é buscar 
a renegociação da dívida.

Declarar o imposto de renda 
não é uma tarefa fácil, espe-
cialmente com tantas regras 
envolvendo quem deve decla-
rar, quais documentos enviar e, 
principalmente, cumprir com 
tudo isso dentro do prazo. Só 
com o auxílio de um profissional 
é possível garantir uma decla-
ração correta e que não traga 
problemas futuros.

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

técnica da Capital Social, escritório 
de contabilidade que tende PMEs 
por meio de uma metodologia de 
contabilidade consultiva (https://

capitalsocial.cnt.br/).
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 2) Gastos com educação 

equivocados: Dentre as 
despesas que podem ser 
deduzidas do IR, estão 
os gastos com educação. 
Contudo, apenas cursos 
registrados pelo MEC  são 
passíveis de dedução. Cur-
sos técnicos ou de línguas 
são despesas que não se 
encaixam nessa lista.

 3) Venda de imóveis sem 
Carne Leão: Toda venda 
de imóvel que resultar 
em um ganho de capital 
gera IR no chamado Car-
nê Leão, que é pago no 
momento da transação. 
Depois, o valor deve ser 
declarado apenas para 
fins de ajuste. Caso o 
imposto não tenha sido 
pago logo após a venda, o 
declarante terá que arcar 
com multa e juros.

 4) Divisão de bens entre 
casais: Um dos erros 
mais comuns é a declara-
ção dos mesmos bens nas 
duas declarações de um 
casal, seja um carro ou 
um imóvel. Aqui, a regra 

é clara: duas declarações 
não podem conter os 
mesmos bens. É preciso 
decidir em qual declara-
ção o bem será citado e 
sempre incluir o CPF do 
cônjuge no documento.

 5) Não incluir investi-
mentos: Todos os in-
vestimentos financeiros, 
sejam eles feitos no Brasil 
ou no exterior, devem 
constar na declaração. 
É muito comum deixar 
de fora algum investi-
mento, especialmente os 
estrangeiros, o que pode 
acarretar sérias dificulda-
des para resgatar o valor 
futuramente, além de 
chamar a atenção do Fis-
co para uma análise mais 
minuciosa da declaração.

 6) Não declarar doações: 
Muitas vezes, as pessoas 
recorrem a empréstimos 
familiares para adquirir 
bens de alto valor agre-
gado. Contudo, esse tipo 
de transação é passível 
de ITCM, cujo valor 
varia de um estado para 

Bernardo C. Wertheim (*)  

Com quantos funcionários se constrói 
uma empresa? Talvez você nunca tenha 
pensado sobre isso. Claro que a resposta 
varia de acordo com a necessidade de cada 
companhia, com o tamanho do negócio e 
do produto ou serviço vendido. Mas uma 
coisa é certa: o capital humano é o maior 
e o melhor investimento daqueles que 
querem prosperar no mercado. Por isso, 
as contratações precisam ser pensadas 
estrategicamente. 

Neste processo, é necessário considerar 
o outsourcing - contratação de profissio-
nais ou empresas de fora da organização 
para realizar tarefas específicas por um 
tempo determinado - para todas as áreas. 
O conceito de outsourcing é semelhante ao 
de terceirização, mas diferencia-se deste 
segundo porque implica na contratação 
de colaboradores com expertise técnica 
e especializada, como profissionais de 
tecnologia. 

A pandemia e a quebra da rotina organiza-
cional fortaleceram essa busca do mercado 
por empresas de recrutamento e seleção 
com esta qualificação, a fim de acelerar 
o processo de transformação digital com 
mão de obra qualificada e reduzir os custos 
com gestão de pessoas. Em um país com 
14 milhões de desempregados, sobram 
oportunidades para talentos digitais. 

De acordo com um estudo recente feito 
pela Brasscom, a procura por profissionais 
de TI será de 420 mil pessoas até 2024. O 
problema é que o Brasil forma apenas 46 
mil pessoas por ano com perfil tecnológico. 
O déficit é alto e a procura intensa. Investir 
no outsourcing é uma ação estratégica e 
certeira de empresas que não têm tempo 
a perder e precisam impactar as pessoas 
certas, no momento certo. 

Nas empresas que têm a tecnologia como 
um dos pilares, o processo se mostra ainda 
mais eficaz, considerando que se uma vaga 
demanda muito conhecimento técnico e 
possivelmente levaria meses até ser preen-

chida, pode ser ocupada por pessoas ins-
critas em bancos de talentos especializados 
em questão de dias. No contexto atual de 
um mundo em quarentena, ou, no cenário 
mais otimista, se reerguendo após a pior 
pandemia dos últimos anos, é impossível 
pensar em um setor da economia que não 
dependa da tecnologia. 

Além dos e-commerces, que cresceram 
68% em 2020, em comparação ao ano 
anterior, de acordo com um levantamento 
feito pela ABComm em parceria com a 
Neotrust, o isolamento social também fez 
com que as escolas, universidades e hos-
pitais fortalecessem seus canais digitais a 
fim de dar conta da demanda. Isso explica 
a urgência na contratação destes talentos 
digitais e a popularização de empresas de 
outsourcing. 

Por fim, sempre afirmo por aqui, quem 
não acompanha a inovação, está fadado à 
obsolescência. 

(*) - É CEO e Chief Hapiness Officer da The Bridge. 

Transformação digital busca por profissionais 
de TI e empresas de outsourcing
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Os consumidores já se 
acostumaram com o as a 
service. E as empresas?

Uma pesquisa do 
Gartner demonstrou 
que os investimentos 
globais com TI 
deverão chegar a US$ 
3,9 trilhões neste ano

Este número repre-
senta um aumento 
de 6,2% em relação 

a 2020, quando o mercado 
amargou uma queda de 
3,2%, já que as empresas 
optaram por voltar seus 
esforços a tecnologias e 
serviços considerados crí-
ticos durante o primeiro 
ano da pandemia. O Gart-
ner acredita que 2021 será 
um ano de iniciativas que 
gerem economia e, ao mes-
mo tempo, expansão dos 
esforços de TI por conta da 
aceleração da Transforma-
ção Digital que a Covid-19 
trouxe ao mundo.

Com esse panorama, a 
melhor opção de investi-
mento na área de tecnologia 
é o chamado XaaS, ou “Tudo 
como Serviço”. Baseado em 
nuvem, este modelo traz 
muitas vantagens e elas são 
ainda mais emergentes no 
cenário atual. Não há como 
uma empresa investir em 
toda a infraestrutura que 
a nuvem necessita e ainda 
realizar um projeto deste 
porte em tempo hábil para 
concorrer no mundo digital, 
cada vez mais povoado por 
startups que já nasceram 
prontas para competir nos 
parâmetros que o mercado 
exige. 

São planos complexos, 
que necessitam de tempo, 
dedicação, treinamento, 
grandes times e investi-
mento... muito investimen-
to! Com a utilização do XaaS 
esse universo já está pronto 
e esperando para ser utili-
zado! Uma boa consultoria 
de TI especializada em ofe-
recer Tudo como Serviço 
tem as soluções assertivas 
para os desafios de negócio 
dos clientes. Eliminam as 
barreiras que os problemas 
podem criar e garante tec-
nologia, operação gerencia-
da e suporte. Sem parada e 
sem prejuízos.

Se pensarmos em 15 anos 
atrás, as empresas eram as 
grandes consumidoras 
de inovação tecnológica. 
Um colaborador tinha o 
melhor computador no 
escritório e, partir dessa 
experiência, se interes-
sava em comprar um para 

sua casa. O celular que a 
companhia disponibiliza-
va era o mais recente e, 
com essa experiência, o 
funcionário escolhia a me-
lhor opção para o seu uso 
pessoal. Nos últimos anos, 
este cenário mudou. Hoje, 
as pessoas têm excelen-
tes dispositivos e muitas 
vezes preferem usá-los 
em detrimento ao que é 
oferecido pelas empresas 
onde trabalham. 

Além disso, o padrão do 
consumo está mudando 
rápido para o as a service. 
Exemplos não faltam nas 
áreas de transporte, lazer, 
alimentação, entre outros. 
Tudo ao alcance de um 
clique, muitas vezes sem 
a necessidade de grandes 
investimentos e aquisições. 
Muitas pessoas deixaram 
de comprar carros, já que 
podem utilizar dos serviços 
de transporte via aplicativo 
sem gastar com impostos 
e taxas; outros não se pre-
ocupam mais em comprar 
DVDs ou Blue-Rays porque 
têm a possibilidade de as-
sistir ao que quiserem via 
streaming... e os exemplos 
se somam. 

A nova era do consumo 
privilegia mais usar do que 
ter. O que vale é a experiên-
cia e não a posse. Mais um 
ponto para os aplicativos... 
basta abrir o celular e um 
mundo de oportunidades se 
desvela. O fluxo mudou e 
agora quem está aprenden-
do a operar por intermédio 
de Serviços é o corporativo. 
A tecnologia está em cons-
tante transformação e esta-
mos vivendo um momento 
ímpar, daqueles que serão 
lembrados no futuro como 
um ponto de disrupção. A 
pandemia deu uma turbina-
da nos processos da jornada 
digital e muito do que era 
realidade para as empresas 
em 2019 já está obsoleto. 

Temos à nossa disposi-
ção Inteligência Artificial, 
Machine Learning, auto-
mação e outras soluções 
de forma fácil, via serviço, 
por intermédio do modelo 
XaaS. É importante que as 
empresas se atentem a esta 
nova realidade para perma-
necerem competitivas em 
um mundo completamente 
novo. O objetivo hoje é ser 
uma empresa com legado, 
mas com mentalidade de 
startup.

(*) - É CEO da Agility.  

Fabio Soto (*)

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

O pretendente: ALExAnDRE DA SILVA CORDEIRO, profissão: auxiliar geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adeilson Cordeiro 
Canuto e de Quitéria da Silva Cordeiro. A pretendente: DAyAnA SAnTOS AzE-
VEDO, profissão: atendente de restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Gilmar Rodrigues de Oliveira Azevedo e de Neilza Maria dos 
Santos da Silva Azevedo.

O pretendente: ELTOn FERnAnDO MARTInS, profissão: técnico em edificações, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Martins e de Altamira dos 
Reis Martins. A pretendente: CRISTIAnE nOGuEIRA IzIDORO, profissão: manicure, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Izidoro Filho e de 
Juracea Nogueira Correia Izidoro.

O pretendente: ISRAEL PInTO DE SOuzA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amilton Bernaldo Pereira de Souza e de Zildete 
Rodrigues Pinto. A pretendente: DAnIELA REGES DE SOuzA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/2000, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Renato de Souza e de Marinúbia 
Reges Santos de Souza.

O pretendente: JOEL COnCEIçãO DE SOuzA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 01/05/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Inacio de Souza e de Maria 
Milza Conceição da Silva de Souza. A pretendente: LuAnA APARECIDA OLIVEIRA 
ROSA, profissão: agente operacional, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, 
SP, data-nascimento: 17/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Batista Rosa e de Sonia Maria de Oliveira Rodrigues.

O pretendente: PAuLO SÉRGIO DA SILVA JEAn, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/11/1995, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Paulo Rogerio da Silva e de Delmira Aparecida. 
A pretendente: LETÍCIA PEREIRA DA ROCHA SAnTAnA, profissão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo da Rocha Santana 
e de Iranilde Pereira dos Santos.

O pretendente: VICTTOR CARLOS ALMAGRO CunHA SIMOnE, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Simone e de Celia 
Almagro Cunha. A pretendente: JOICE SzMyHIEL MIRA, profissão: assistente contá-
bil, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
27/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Mira e 
de Marcia Aparecida Szmyhiel.

O pretendente: RAFAEL SILVA FERREIRA, profissão: auxiliar de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Enismar Rodrigues Ferreira e 
de Dilma Soares da Silva. A pretendente: MARIA PAuLA SOLVESTRE DA SILVA, 
profissão: analista de suporte, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/08/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ana 
Lucia Silvestre da Silva.

O pretendente: GEAn MARquES DA SILVA SAnTOS, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 11/06/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aristeu Marques dos Santos 
e de Ledenir Ferrim da Silva Santos. A pretendente: PATRICIA MALAFAIA CAVAL-
CAnTE DO nASCIMEnTO, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Fatimo Luiz do Nascimento e de Maria de Fatima Malafaia Cavalcante 
do Nascimento.

O pretendente: FILIPI FARIA DE PAuLA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Firmo Alves de Paula e de Elaine Cristina Faria. A 
pretendente: CRISTIAnE PInTO SAnTOS, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 18/02/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marivaldo de Souza Santos e de Renilda da Conceição 
Pinto Santos.

O pretendente: AnDERSOn AMORIM DA SILVA, profissão: fiscal frente de caixa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 19/11/1991, residente e 
domiciliado em Suzano, SP, filho de Marcos Rogério Ferreira da Silva e de Josefa Maria 
de Amorim. A pretendente: LuAnA GOnçALVES DE OLIVEIRA, profissão: agente de 
cartões e serviços, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 
07/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luzomar Galdino 
de Oliveira e de Vicencia Gonçalves do Nascimento.

O pretendente: FERnAnDO GOMES DuARTE, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Duarte Filho e de Denirte Gomes Duarte. A 
pretendente: DAnIELA APARECIDA PEREIRA DO nASCIMEnTO, profissão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Maria do Nascimento 
Neto e de Elza Aparecida Pereira do Nascimento.

O pretendente: GuILHERME ALExAnDRE DE OLIVEIRA nASCIMEnTO, profissão: 
estagiário, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1999, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Wellington Luiz do Nascimento e de 
Ana Paula de Oliveira Nascimento. A pretendente: LAIAnE DA SILVA LIMA, profissão: 
promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dari Menezes 
de Lima e de Irani Maria da Silva Lima.

O pretendente: WALTER LuCAS BEzERRA AnSELMO, profissão: técnico de infor-
mática, estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 01/09/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Anselmo da Silva e 
de Severina Bezerra da Silva. A pretendente: MILEnE AzEVEDO GOnçALVES, profis-
são: auxiliar de PCP, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Luíz 
Azevêdo Gonçalves e de Marilene de Jesus Azevedo Gonçalves.

O pretendente: MuRyLO DE MELO SAnTOS LEAnDRO, profissão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1994, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marcos Ricardo Honorio Leandro e de Luciana de 
Melo Santos Leandro. A pretendente: PAMELA COSTA COnDE GuIMARãES, profissão: 
auxiliar jurídico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre 
Conde Guimarães e de Marcia Costa dos Santos.

O pretendente: IGOR FERREIRA DIAS, profissão: auxiliar de inspeção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Izaias Ferreira Dias e de Valdivina Gomes 
Ferreira Dias. A pretendente: TAnIA OLIVEIRA DOS SAnTOS, profissão: auxiliar técnico 
de educação, estado civil: divorciada, naturalidade: Camacan, BA, data-nascimento: 
04/04/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Ferreira 
dos Santos e de Telma Oliveira dos Santos.

O pretendente: nODGE SAnTOS DE SOuSA, profissão: oficial de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 26/11/1980, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Senou Eugenio de Sousa e de Dionizia 
Alves dos Santos. A pretendente: PRISCILA DE ALCAnTARA nERES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1985, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Jucelino da Silva Neres e de Maria 
da Conceição Moura de Alcantara.

O pretendente: LEOnARDO ALMEIDA PInA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 01/09/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Almeida Pina e de Dinaeida Rosa Pina. A pretenden-
te: KESIA LETICIA FIGuEIREDO COSTA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/2002, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Lima Costa e de Lucilene Figueiredo Lima Costa.

O pretendente: VITOR OLIVEIRA DE CASTRO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio de Castro e de Marisa Antonia de Oliveira. A preten-
dente: THALITA CRISTInA PInHEIRO DA SILVA, profissão: diretora escolar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Natalino Pinheiro da Silva e de Ivone Correa dos Santos.

O pretendente: CRISTOPHER FERnAnDO DE OLIVEIRA MACHADO, profissão: 
auxiliar de contagem pleno, estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, 
data-nascimento: 06/05/2001, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Wagner Fernando Cardoso Machado e de Claudete Santos de Oliveira. A pretendente: 
FRAnCIELE MAuRICIO DOS SAnTOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/2003, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Fernandes dos Santos e de Maria Silvania Mauricio.

O pretendente: LuCAS SABInO xAVIER, profissão: nutricionista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Geovane Rodrigues Xavier e de Miriam Sabino Xavier. A 
pretendente: AMAnDA RAMOS DE SOuzA, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Alonso Alves de Souza e de Lenice Ramos Torres de Souza.

O pretendente: EDuARDO SOARES DO AMARAL, profissão: atendente comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan do Amaral e de Izildinha Soares 
do Amaral. A pretendente: MARLEnE EVAnGELISTA, profissão: assistente administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: Ponte Nova, MG, data-nascimento: 22/07/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Evangelista e de 
Maria da Aparecida Evangelista.

O pretendente: WILLIAM RAMOS DE ALMEIDA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lino Lopes de Almeida e de Jaci Pereira 
Ramos. A pretendente: PâMELLA TRAVAGLI AnAnIAS, profissão: técnico em saúde 
bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ageo de Sena Ananias e 
de Vanessa Maria de Aguiar Travagli Ananias.

O pretendente: JEOVAnE ALVES BRITO, profissão: assistente financeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 01/12/1996, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de José dos Reis de Brito e de Franciene de Souza 
Alves Brito. A pretendente: MARInA FRAnçA MAGALHãES, profissão: auxiliar fiscal, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge dos Santos Magalhães e de 
Clarice França Magalhães.

O pretendente: ELIAS RODRIGuES PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: fotógrafo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1982, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Rodrigues dos Santos e de 
Maria Aparecida Pereira dos Santos. A pretendente: ALESSAnDRA MARIA DA SILVA, 
profissão: fotógrafa, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
26/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alessandro 
Messias da Silva e de Ivanice Maria da Silva.

O pretendente: CAIquE AnDRADE SILVA, profissão: operador de hipermercado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Martilio Silva Filho e de Eva Jussara 
de Andrade Silva. A pretendente: SABRInA DE FREITAS ALVES, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Welton Alves 
e de Lineuda Freitas Ferreira.

O pretendente: EDuARDO BATISTA DE AGuIAR, profissão: orientador sócio educativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivando Batista de Aguiar e de 
Maria Betânia Monteiro da Silva. A pretendente: CAROLInI DA SILVA Luz, profissão: 
orientadora sócio educativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Alberto Sampaio Luz e de Maria Izabel da Silva.

O pretendente: REnAn yuRI REIS DA SILVA, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Lopes da Silva Neto e de Tatiane 
Vivaldo dos Reis. A pretendente: PâMELLA RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Cassiano 
dos Santos e de Sileny Rodrigues Fontes.

O pretendente: GuSTAVO LOBO MunIz, profissão: cobrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Muniz e de Silvia Regina da Cunha Lobo. A 
pretendente: KAROLAynE ARAuJO SILVA, profissão: confeiteira, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hermes Batista da Silva Filho e de Regiane de 
Souza Araujo Silva.

O pretendente: MARCOS PAuLO PIERRO DOS SAnTOS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Teixeira dos Santos e de Florisneia 
Pierro dos Santos. A pretendente: nATáLIA SAnTOS DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/12/1996, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Josué Henrique da Silva e de Edileusa dos Santos.

O pretendente: JEFERSOn PEREIRA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1969, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Pereira da Silva e de Antonia Matiani. A 
pretendente: LuCIAnA DA SILVA nASCIMEnTO, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Francisco do Nascimento e de 
Rosilda da Silva Nascimento.

Bruno Sayão (*)

Por isso, é exatamente neste 
momento que o investidor 
precisa redobrar a atenção! Um 

dos principais conceitos no mercado 
financeiro é o risco, resultado que 
pode levar uma pessoa ou empresa 
a ter alta probabilidade de ter um 
retorno diferente do esperado, seja 
positivo ou negativo.

De modo geral, esses riscos, que 
são sinônimos de incertezas, sempre 
existirão em qualquer operação que 
envolva dinheiro. Por isso, é muito 
importante entendê-los para saber 
minimizá-los. Existem aqueles que são 
inerentes ao investidor, que a pessoa 
pode controlar, como a oferta irregular 
de investimentos feita por pessoas 
físicas ou jurídicas não registradas. Mas 
os principais deles não são fáceis de 
controlar, como o de mercado, crédito, 
liquidez e operacional.
	 •	Risco de mercado - O risco 

de mercado, também chamado 

Desconhecer os riscos financeiros leva a sofrer perdas na hora de investir
As movimentações do mercado financeiro nos últimos anos, como os consecutivos cortes na Selic, fizeram o investidor olhar para alternativas mais 
rentáveis e, consequentemente, mais arriscadas

de risco sistemático, pode ser 
comparado com um vulcão, com 
a possibilidade de entrar em 
erupção a qualquer momento. O 
cenário econômico é assim, está 
de forma controlada, mas pode 
ser que tudo mude. É um risco 
determinado pelas oscilações do 
sistema financeiro e das políticas 
econômicas, em que alguma 
decisão pode afetar os preços 
dos ativos da bolsa de valores e 
impactar empresas e negócios 
causando lucro ou prejuízo. 

  Por exemplo, atualmente, a bolsa 
tem como um de seus protagonis-
tas as vacinas contra a Covid-19. 
Os investidores podem ficar 
otimistas quando houver uma 
puxada mais forte no processo 
de vacinação.

	 •	Risco de crédito e mercado mar-
ginal - A confiança também tem 
um risco, o de crédito. A pessoa ou 
empresa faz o empréstimo de um 
determinado valor esperando que o 

em Investimentos no Brasil”, con-
duzida pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil) em 2019, mais 
de um em cada dez brasileiros já 
perdeu dinheiro em investimentos 
fraudulentos, principalmente em 
esquemas de pirâmide (55%). 
Dessas pessoas, 62% ainda não 
haviam recuperado o dinheiro.

	 •	Risco da liquidez - A facilidade 
ou dificuldade em resgatar o ca-
pital, sem perder o seu valor, é o 
risco da liquidez. Nem sempre é 
possível resgatar o rendimento 
no momento que deseja. Alguns 
rendimentos variam de D+1 (dia 
de solicitação de saque + 1 dia 
útil) até D+30. Existem outros 
que vão além do período de um 
mês. Sendo assim, além de en-
tender qual o prazo de retorno 
na hora de investir, também é 
preciso considerar que existe a 
possibilidade de não ter a liquidez 
esperada.

	 •	Risco operacional - Por últi-
mo, os riscos operacionais, que 
ocorrem, por exemplo, quando há 
uma falha técnica na operação de 
investimentos, como uma ordem 
de compra errada devido algum 
delay na comunicação dos siste-
mas operacionais. Esse é o risco 
mais improvável de acontecer 
devido todo o aparato tecnológico 
da bolsa de valores, corretoras, 
bancos e plataformas, mas não 
se pode deixar de considerar.

Diante desse panorama de riscos, o 
importante é o investidor avaliar com 
cuidado todas as possíveis incertezas 
do investimento e as possibilidades 
de retorno, visando tomar a decisão 
correta e que esteja de acordo com o 
seu perfil, que está ligado diretamente 
à sua tolerância frente aos riscos.

(*) - É CEO da IOUU, fintech de peer-to-peer ou 
P2P lending que propõe 

alternativas financeiras para empresas que 
necessitam de crédito.

É exatamente neste momento 
que o investidor precisa 

redobrar a atenção.
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tomador pague de volta, acrescido 
com a taxa de juros. No entanto, 
se o tomador falir, quem sairá com 
o prejuízo será o investidor. Ainda 
dentro deste cenário, tem também 
o risco do mercado marginal, que é 
a oferta irregular de investimentos 
feita por pessoas físicas ou jurídicas 
não registradas.

  De acordo com a pesquisa “Fraudes 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 E
98

5-
5B

D
0-

C
55

C
-F

A8
D

.



São Paulo, quinta a segunda-feira, 01 a 05 de abril de 2021 9

O voo do low-code na 
pandemia: questão de 

sobrevivência 

Durante a pandemia, 
a demanda dos 
negócios por 
aplicativos excedeu 
muito o que podíamos 
desenvolver

Era necessário criar 
soluções com mais 
rapidez e que aten-

dessem melhor às expec-
tativas dos clientes naquele 
momento em que o tudo foi 
parar no ambiente digital. 
Desenvolver no modelo 
“tradicional” levaria um 
tempo ao qual as organi-
zações estariam fadadas à 
perda de clientes, receita e 
posições no mercado, quan-
do não à falência. É neste 
contexto que as empresas 
passaram a adotar com 
maior ênfase o low-code 

A ideia por trás de uma 
ferramenta com pouco 
código é permitir que equi-
pes técnicas, assim como 
profissionais de negócios, 
possam codificar aplicativos 
e os colocar no mercado de 
maneira mais ágil, uma vez 
que ela reúne componentes 
e modelos de programação 
que podem ser “reutiliza-
dos”. 

Em outras palavras, as pla-
taformas low-code permi-
tem que os usuários utilizem 
seu tempo ou habilidades de 
maneira mais inteligente, 
acelerando a entrega de pro-
dutos ao consumidor. Não 
é à toa que essa tecnologia 
vigorou como tendência por 
anos consecutivos e agora 
se consolida na agenda de 
negócios. 

Segundo o Gartner, as 
plataformas low-code con-
tinuarão a ser o maior 
componente do mercado 
de tecnologia de desenvol-
vimento até 2022. Para este 
ano, a previsão é que o mer-
cado mundial do setor mo-
vimente US$ 13,8 bilhões, 
um aumento de 22,6% em 
comparação a 2020, quando 
a receita somou US$ 11,2 
bilhões. 

Tal cenário cimentou-se, 
principalmente, à medida 
que as ondas da pandemia 
aumentaram, vislumbrando 

mudanças permanentes 
na forma como o mundo 
funciona: as organizações 
agora não têm escolha a 
não ser configurar práticas, 
produtos e serviços pré-es-
tabelecidos para o universo 
digital. 

Por outro lado, a escassez 
de mão de obra em TI, soma-
da à alta demanda de tempo 
e custo para a qualificação 
desses profissionais “tradi-
cionais”, tem corroborado 
para a formação de uma 
legião de “desenvolvedores” 
low-code. Em média, 41% 
dos funcionários fora de TI 
personalizam ou criam solu-
ções de dados ou tecnologia 
a partir das plataformas 
low-code, aponta o Gartner. 

Frente a esse cenário, 
a previsão é que não só 
profissionais de negócios 
desenvolvam seus próprios 
aplicativos e fluxos de traba-
lho. É preciso que haja uma 
ampliação desta tecnologia 
em programas acadêmicos 
ou próprios por meio do 
incentivo de empresas de-
tentoras de plataformas de 
baixo código, flexibilizando 
licenças e possibilitando 
treinamento com inter-
mediação do processo de 
contratação ou estágio. 

A pandemia validou a 
proposta de valor do low-
code e o fez voar alto para 
suportar o desenvolvimen-
to ágil, adaptando-se às 
necessidades vigentes de 
usuários e clientes de apli-
cativos. Atividades como a 
automatização, a integra-
ção e o desenvolvimento 
de experiências em canais 
digitais se tornaram mais 
descomplicadas e up to date 
à medida que mais empre-
sas habilitaram recursos de 
low-code. 

No longo prazo, fomentar 
o desenvolvimento de pro-
fissionais nesta tecnologia 
deve movimentar ainda 
mais o mercado para supor-
tar a inovação preconizada 
pela Transformação Digital, 
permeando a sobrevivência 
das empresas. 

(*) - É country manager da Genexus 
Brasil, desenvolvedora global de 

produtos para software baseados em 
IA (www.genexus.com/pt/global). 

Ricardo Recchi (*)

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

BC libera transferências 
bancárias pelo WhatsApp

Horas depois de o presidente do Banco Central (BC), Ro-
berto Campos Neto, anunciar que o órgão liberaria transações 
pelo WhatsApp, o BC autorizou oficialmente as transferências 
bancárias pelo aplicativo. A empresa Facebook Pagamentos 
do Brasil, dona do WhatsApp, foi aprovada como “iniciador 
de transações”. As operadoras Visa e Mastercard receberam 
autorizações de dois arranjos de pagamentos: transferência/
depósito e operações pré-pagas, em que o cliente abastece 
uma carteira virtual com dinheiro para gastar mais tarde.

As operações só poderão ser feitas dentro do Brasil. Tran-
sações com o exterior estão vetadas. Os pagamentos de 
compras por meio da plataforma Facebook Pay, que haviam 
sido pedidos pelas operadoras, continuam sob análise e 
não foram incluídos na autorização. O BC informou que as 
autorizações “poderão abrir novas perspectivas de redução 
de custos para os usuários de serviços de pagamentos”. As 
transferências e as contas pré-pagas estarão disponíveis assim 
que o WhatsApp liberar a modalidade. Caberá ao próprio 
aplicativo definir as tarifas de transação.

Em junho do ano passado, o BC suspendeu o teste que o 
Facebook tinha começado a fazer no Brasil. Em parceria com 
as operadoras Visa e Mastercard, pessoas físicas e empresas 
poderiam usar a função pagamento dentro do aplicativo para 
transferir dinheiro e fazer pagamentos no país e em reais. O 
BC, na época, interrompeu o serviço para verificar os riscos 
da nova tecnologia (ABr).

Todas as empresas devem ter um time focado em garantir a 
segurança das informações dos clientes.

Bruno Cedaro (*)

O uso da tecnologia traz 
enormes benefícios 
para a otimização e 

eficiência da rotina de diver-
sas empresas, mas a menor 
falha ou falta de atenção 
em sua administração pode 
acarretar sérias consequên-
cias para a imagem de uma 
empresa.

Um grande exemplo foi o 
vazamento de dados de 223 
milhões de brasileiros no 
começo deste ano, onde in-
formações como nome, sexo, 
data de nascimento e uma 
lista com CNPJs foram dis-
ponibilizadas em um fórum 
online dedicado à comercia-
lização de bases de dados. 
Este caso foi considerado 
como o maior crime digital já 
registrado em nossa história 
e, infelizmente, apenas mais 
um na lista crescente de de-
litos cibernéticos cometidos 
no país.

Esses crimes estão se 
tornando tão frequentes 
que, segundo dados di-
vulgados pela empresa de 
cibersegurança Kaspersky, 
o roubo de contas digitais 
foi o principal crime finan-
ceiro cometido em 2020, 
registrando um salto de 
34% para 54% em relação 
a 2019. De acordo com os 
pesquisadores, o fato esta-
ria atrelado a um maior uso 
dos aplicativos de bancos 
no celular e do comércio 

Como evitar o vazamento 
de dados nas empresas?

Em meio a uma era fortemente marcada pela transformação digital, garantir a segurança dos dados 
dos clientes e colaboradores se tornou uma tarefa muito importante

e melhores tendências do 
mercado para essa preven-
ção por meio de softwares 
de prevenção de perda de 
dados (Data Loss Protec-
tion), antivírus e sistemas de 
verificação em dois fatores, 
por exemplo.

Em conjunto, o consu-
midor também deve se 
preocupar em manter seus 
dados atualizados para evi-
tar qualquer tipo de fraude. 
Uma dica importante é 
evitar o uso da mesma se-
nha para várias atividades 
diferentes. E, caso o roubo 
venha a acontecer, ele deve 
imediatamente entrar em 
contato com a empresa para 
informar o ocorrido e reali-
zar o bloqueio de sua conta.

Não há como evitar a cir-
culação de grandes quanti-
dades de dados pessoais em 
meio a um mercado cada vez 
mais tecnológico, mas cabe 
às empresas adotar ações 
que evitem o vazamento 
e roubo dessas informa-
ções. Temos uma série de 
mecanismos e ferramentas 
altamente eficientes dispo-
níveis para essa missão, que 
devem ser implantadas e ge-
renciadas por profissionais 
qualificados para garantir 
segurança e evitar eventuais 
penalidades legais.

(*) - É Diretor Operacional da 
Pontaltech, empresa especializada 

em soluções integradas de voz, SMS, 
e-mail, chatbots e RCS 

(www.pontaltech.com.br).
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eletrônico durante a pan-
demia.

Felizmente, a proteção de 
dados se tornou uma obri-
gação legal a ser cumprida 
por todas as organizações 
com a implementação da 
Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), vi-
gente desde agosto de 2020. 
Como consequência, a falta 
de mecanismos e ações que 
garantam essa segurança 
fará com que as empresas 
estejam sujeitas a sanções e 
penalizações severas.

Contudo, não há fórmula 
mágica para evitar um va-
zamento ou roubo de dados, 
mas existem algumas atitu-
des que podem contribuir 
para diminuir as chances 
de uma empresa sofrer uma 
violação digital e se prevenir 
contra o roubo de dados pes-
soais – focando sempre na 
conscientização e prevenção 
do problema.

Existem dois principais 
tipos de crimes cibernéti-
cos: o roubo e o vazamento 
de dados. O primeiro caso 
é mais aplicado em pesso-
as físicas, onde o cliente é 
conduzido a fornecer seus 
dados de forma espontânea 
por meio de um link falso 
– principalmente dados 
cadastrais ou de acesso 
a contas bancárias ou de 
e-mail, por exemplo. O 
segundo, por sua vez, está 
relacionado com vazamento 
de grandes bancos de dados 
de uma organização, po-
dendo ser comandado por 
uma única pessoa que tenha 
acesso a essas informações.

Com técnicas de violação 
cada vez mais diversas, todas 
as empresas devem ter um 
time focado em garantir a 
segurança das informações 
dos clientes. Os profissionais 
devem estar constantemen-
te atualizados nas maiores 

Sergio Mansilha (*)

Aqueles de nós que tiveram a sorte de ter trabalhos 
que podem ser feitos em casa, levaram o mesmo para a 
sala de estar, a cozinha e o quarto. Nós nos desafiamos 
a atingir e até mesmo superar nossas metas pré-pandê-
micas, contra probabilidades desfavoráveis. Apesar de 
tudo, priorizamos o trabalho. Temos tratado o trabalho 
como algo a ser levado para casa e apreciado. O trabalho 
se tornou nosso amante. E nesses novos tempos, nós o 
levamos para a cama.

Mas, nem tudo é funesto! Temos o passatempo da 
“conversa fiada”. Comumente a conversa fiada é algo 
que muitos de nós sentimos falta ao ir para o escritório, 
e por um bom motivo, ajuda as pessoas a se sentirem 
conectadas emocionalmente e aumenta a colaboração 
e a criatividade. E alguns trabalhadores remotos que 
precisam desesperadamente de conversa fiada estão 
perdendo, no entanto, nem todo mundo é fã.

Alguns acham que conversa fiada não é autêntica e uma 
perda de tempo. Contudo, as conversas não precisavam 
ser íntimas ou demoradas para oferecer benefícios. O que 
vocês acham? A mudança para um ambiente de trabalho 
remoto está cortando muitas pessoas das conversas tri-
viais no local de trabalho. E essas são pessoas que antes 
da Covid-19 e do distanciamento social, conversavam 
sobre amenidades como um ritual diário nas empresas.

Pessoal, a conversa fiada é importante para nós de 
outras maneiras, nos deixando à vontade e nos ajudando 
na transição para tópicos mais sérios, como negocia-
ções, entrevistas de emprego, argumentos de vendas e 
avaliações de desempenho. Vejam esse “Novo Normal” 
como o terceiro tempo de uma partida. O ritual diário do 
local de trabalho, ou seja, pequenas conversas; parece 
um incômodo quando excessivamente disponível, mas 
você dificilmente sente sua importância até perdê-la. 

São os poucos minutos de conexão emocional e en-
contros que trazem vida ao trabalho. Trocamos cumpri-
mentos ao entrar, vindo do estacionamento, conversando 
sobre nossos fins de semana enquanto esperamos pelo 
início das reuniões, e trocamos histórias sobre nossas 
famílias e por aí vai. Mas, quando é negativo, pequenas 
conversas podem deixar os outros ansiosos, embaraça-
dos, pode ser uma perda de tempo e um veículo para 
espalhar fofocas e tudo o que é inautêntico.

O novo estilo de vida no trabalho remoto

Com o trabalho remoto, precisamos encorajar novos 
rituais sociais, como dar tempo no início de cada reu-
nião para que os membros se cumprimentem, troquem 
gentilezas e façam perguntas divertidas. Portanto, 
não se esqueça de que os colaboradores remotos 
também precisam de conversa fiada. À medida que as 
organizações consideram sua estratégia de trabalho 
remoto pós-pandemia ideal, elas precisam de práticas 
para integrar conversinhas em seus ecossistemas de 
trabalho. 

A boa notícia, quero dizer, no meu ponto de vista, é 
que a paisagem virtual apresenta uma oportunidade sur-
preendente de aumentar o valor da conversa fiada. Vai 
uma dica: Incentive novos rituais sociais. Trabalhar em 
casa confundiu os limites entre o trabalho das pessoas e 
suas vidas pessoais e, sem rotinas como o deslocamento 
diário para dividi-las, muitos colaboradores estão lutando 
para mudar de marcha entre os dois. 

Dessa forma, a conversa fiada pode ajudar as pessoas 
a se desvencilhar do papel de “casa” e se adaptar a um 
pensamento empresarial. Enfim, o que dizer então do 
impacto da “conversa fiada” entre os colaboradores, 
no qual, ela se mostra edificante e perturbadora, mas 
venhamos e convenhamos os aspectos positivos supera-
ram os negativos e os negativos podem ser gerenciados. 
Pense nisso!

(*) - É Consultor e Pedagogo Empresarial (sergiomansilha.blogspot.com).

O trabalho se tornou nosso amante. 
E nesses novos tempos, nós o levamos para a cama.
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