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Thais Matarazzo – Camila Giudice (Ilustr) 
Edit Matarazzo –  Vovó do Pito, personagem len-
dária da Paulicéia, que faleceu lúcida, aos 110 anos 
em 1934, tem sua biografia exposta pela sempre 

estoica e brilhante pesquisadora, jornalista e autora da obra. O 
poeta Paulo Bonfim, num “papinho” de café, mencionou a ilustre 
figura, que a todos encantava, com seu emblemático chapéu de 
palha e o indefectível pito de barro, o que aguçou apetite pes-
quisador. Nascida escrava em Sorocaba, aos 46 anos mudou-se 
para São Paulo, onde trabalhava em casa grã fina . Semblante 
carismático, transmitindo paz, sempre com um “causo” a ser 
relatado, agregava atentas pessoas aos seu redor. As redações 
dos jornais e emissoras de rádio a requeriam. Analfabeta, res-
peitadíssima pelos seus “netinhos” estudantes de direito nas 
Arcadas de São Francisco. Mais uma iluminada iniciativa dessa 
incansável editora que sempre enaltece nossos pátrios valores. 

Que assim continue por longo tempo!!

Vovó do Pito e o Menino Paulo

Silvia Schmidt (Org) – Uma coletânea com 
temática oportuna “retratando” momentos que sem 
dúvida, todos estamos vivendo. São nove contos 
escritos por mulheres laureadas, profissionais das 

letras, que muito bem representam uma boa parcela da  base 
literária nacional. Silvia, foi muito feliz na escolha. As situações 
neles apresentadas, de maneira ficcional descrevem o cotidiano, 
muitas vezes absurdo, deixando patente o poder de observação 
e capacidade analítica para produzir textos fluidos, prazerosos 
de serem absorvidos. Os embates psicológicos restam evidentes. 
Em suma uma bela “tacada”! 

Retratos da Quarentena: Coletânea

Edna Filipim – Isabela de Sá Leal (Ilustr) 
– Scortecci – Uma estória encantadora, conto de 
fadas de primeiríssima ordem. Num lago povoado 
por sapos, repentinamente apareceram sapo e sapa, 
totalmente desmemoriados. Por mais que fizessem 

e fossem ajudados para recuperar os “dados” perdidos, não 
conseguiam. Resolveram sair pelo mundo para uma tentativa. 
Com final surpreendente, além de fazer frente aos conhecidos 
contos infantis internacionais. Suas aventuras levarão a galerinha 

aos bons sonhos. Encantador. Muito gostoso! 

Nina e Rick: 
Os sapinhos encantados

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 
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de Ralph Peter.
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ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF N° 59.791.962/0001-59

Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2 Jardim Santa Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Jundiaí - SP, 27 de março de 2021.Engepack

Notas explicativas da administração
às demonstrações financeiras em 

31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nélia Cristina de Santana
Contadora - CRC/BA - 019.740/O-7 “S” SP

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro - Em milhares de reais Demostração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto o resultado por ação

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 
31 de dezembro - Em milhares de reais

1 Contexto operacional: A Engepack Embalagens São Paulo S.A. é uma sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na cidade de Jundiaí no Estado de São Paulo, 
que tem como atividade principal a fabricação de preformas e garrafas plásticas des-
tinadas ao mercado de bebidas carbonatadas, água mineral, óleo comestível, sucos, 
chás e outros, utilizando como principal matéria-prima o Polietileno Tereftalato (PET). 
A Companhia é controlada pela PIN Petroquímica S.A., que possui 97,10% das suas 
ações. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da 
Companhia em 26 de fevereiro de 2021.

2 Empréstimos e financiamentos
Descrição     2020    2019
Operações indexadas em US$ (Pré)  43.073 62.693
Operações indexadas em EUR (Pré)  3.562 3.370
Operações indexadas em R$ (Pré/TJLP/CDI/TLP)   57.017   32.498
     103.652 98.562
(-) Passivo circulante   (59.627) (36.975)
Passivo não circulante     44.025   61.587
3 Capital Social: O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 
2020 é de R$ 69.574 (31 de dezembro de 2019 – R$ 69.574) e está representado por 
2.156.504 ações ordinárias.
4 Parecer dos auditores e publicações: As demonstrações financeiras estão 
sendo publicadas em 27 de março de 2021 no Empresas & Negócios. As demons-
trações financeiras, acompanhadas do parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes, estão disponíveis na sede da Companhia.

Passivo e patrimônio líquido     2020     2019
Circulante
 Fornecedores 191.950 134.214
 Empréstimos e financiamentos 59.627 36.975
 Instrumentos financeiros derivativos  604
 Salários, participações e contribuições 14.282 11.625
 Impostos, taxas e contribuições 1.895 2.695
 Notas de crédito a pagar 7.600 6.095
 Adiantamento de clientes 773 14.540
 Outros passivos     2.620     2.110
    278.747 208.858
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 44.025 61.587
 Impostos diferidos 547 897
 Provisão para contingências     5.653     6.232
     50.225  68.716
Patrimônio líquido
 Capital social 69.574 69.574
 Ajuste de avaliação patrimonial 1.062 1.741
 Reservas de lucros    154.918    135.065
 Total do patrimônio líquido    225.554    206.380
Total do passivo e patrimônio líquido 554.526 483.954

Operações continuadas      2020    2019
 Receita líquida de vendas de produtos e serviços 653.991 629.610
 Custo dos produtos vendidos e serviços prestados  (553.643) (549.641)
Lucro bruto 100.348 79.969
Receitas (despesas) operacionais
 Com vendas (35.100) (33.971)
 Gerais e administrativas (33.296) (30.899)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas     1.454    9.292
Lucro operacional 33.406 24.391
 Resultado financeiro, líquido     1.152    (754)
Lucro antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 34.558 23.637
 Imposto de renda e contribuição social     100      121
Lucro líquido do exercício  34.658  23.758
 Resultado por ação - básico e diluído 
  (expresso em R$ por lote de mil ações) 16,07138 11,01691
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

  Reservas de lucros     
    Reserva de Ajuste de  Total do
  Capital Reserva incentivos avaliação Lucros patrimônio
   social    legal      fiscais patrimonial acumulados     líquido
Em 1° de janeiro de 2019 69.574 5.961 120.112 1.975  197.622
 Lucro líquido do exercício     23.758 23.758
 Realização de reservas de reavaliação    (234) 234
 Constituição de reserva legal  1.188   (1.188)
 Constituição de reserva de incentivos fiscais   22.804  (22.804)
 Destinação de parcela de reservas para distribuição aos sócios                        (15.000)                     (15.000)
Em 31 de dezembro de 2019  69.574      7.149      127.916      1.741          206.380
 Lucro líquido do exercício     34.658 34.658
 Realização de reservas de reavaliação    (195) 195
 Estorno de reservas de reavaliação    (484)  (484)
 Constituição de reserva legal  1.733   (1.733)
 Constituição de reserva de incentivos fiscais   33.120  (33.120)
 Destinação de parcela de reservas para distribuição aos sócios                          (15.000)                      (15.000)
              1.733      18.120        (679)                19.174
Em 31 de dezembro de 2020   69.574      8.882      146.036      1.062         225.554

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo       2020      2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 72.263 32.988
 Contas a receber de clientes 173.412 150.238
 Instrumentos financeiros derivativos 990 
 Estoques 52.282 61.337
 Tributos e contribuições a recuperar 16.391 20.565
 Outros ativos circulantes     1.005      2.258
    316.343 267.386

Não circulante
 Aplicações financeiras 33.873 27.988
 Tributos e contribuições a recuperar 16.427 27.214
 Depósitos judiciais 6.949 7.549
 Outros ativos não circulantes 48 27

 Imobilizado 180.348 153.006
 Intangível     538     784
    238.183 216.568

Total do ativo 554.526 483.954
Fluxos de caixa das atividades operacionais     2020    2019
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 34.558 23.637
Ajustes para reconciliação do lucro
 Depreciação e amortização 30.719 28.688
 Reversões de provisões de perdas em ativos (1.461) 22
 Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 15.955 12.224
 Perda com ativo imobilizado baixado 887 5.635
 Variação nos ativos e passivos:
  Contas a receber de clientes (23.174) (33.729)
  Estoques 10.433 117
  Tributos e contribuições a recuperar 14.960 (277)
  Outras contas a receber 1.873 206
  Tributos a recolher (800) 799
  Juros pagos e recebidos 150 
  Fornecedores 57.736 38.981
  Salários e encargos sociais 2.658 1.715
  Adiantamento de Clientes (13.767)  14.020
  Outros passivos     1.404     (1.914)
Caixa gerado nas operações 132.131 90.124
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 132.131 90.124
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Adições ao imobilizado (59.353) (40.764)
 Resgate de aplicações financeiras     2.441    983
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimentos (56.912) (39.781)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
 Dívida de curto e longo prazo, líquida
  Captações 30.000 587
  Pagamento principal (45.102) (56.301)
  Pagamento juros (5.841) (8.000)
 Partes relacionadas - Mútuo
  Captações  2.662
  Distribuição de reserva incentivos fiscais aos sócios   (15.000)  (15.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamentos  (35.944) (76.052)
Geração (aplicação) de caixa e equivalentes  39.275 (25.709)
Representado por
 Caixa e equivalentes no início do exercício 32.988 58.697
 Caixa e equivalentes no final do exercício     72.263   32.988
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes  39.275 (25.709)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas: Nota 1: Incluem dinheiro em caixa, depósitos ban-
cários e aplicações financeiras de alta liquidez com vencimentos originais 
de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um mon-
tante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. Nota 2: As contas a receber de clientes são oriundas 
sobre os serviços prestados no agenciamento de cargas. A Empresa não 
vê necessidade de efetuar a provisão para perdas com créditos de liqui-
dação duvidosa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 
e de 2019. Nota 3: Os ítens do imobilizado são demonstrados ao custo 
histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda 
não recuperável acumulada. Não foram identificados eventos internos ou 

CMA CGM LOG do Brasil Agenciamento de Cargas e Serviços Logisticos Ltda.
CNPJ 22.636.165/0001-97 - NIRE 35.229.205.843

Demonstrações Financeiras Findas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Milhares de Reais - R$)
Balanços Patrimoniais Demonstrações de resultados

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Ativos Notas 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 1 702 2.579
Contas a receber de clientes 2 - 1.140
Outras contas a receber  2 8
Total do ativo circulante  704 3.726
Imobilizado 3 - 29
Total do ativo não circulante  - 29
Total do ativo  704 3.755

 Notas 2020 2019
Receita líquida de serviços 5 3.599 13.013
Custo dos serviços prestados 6 (2.672) (8.996)
Lucro bruto  927 4.016
Despesas gerais e administrativas 6 (86) (1.913)
Outras despesas, líquidas 6 (270) (267)
Lucro operacional  571 1.836
Resultado financeiro líquido  296 12
Resultado antes dos impostos  867 1.848
Correntes  (271) (619)
Diferidos  - -
Imposto de renda e contribuição social  (271) (619)
Lucro líquido do exercício  596 1.228
 Capital Lucros/Prejuízos
 Integralizado Acumulados Total
Saldo inicial - 31/12/2019 105 2.492 2.597
Distribuição de Dividendos 0 -2.492 -2.492
Lucro do Exercício 0 596 596
Saldo Final - 31/12/2020 105 596 701

Passivos Notas 2020 2019
Fornecedores 4 - 732
Salários, encargos sociais e impostos 4 - 392
Outras contas a pagar 4 3 16
Total do passivo circulante  3 1.140
Contas a pagar - partes relacionadas. 4 - 18
Total do passivo não circulante  - 18
Patrimônio Líquido: Capital social  105 105
Lucros acumulados  596 2.492
Total do patrimônio líquido  701 2.597
Total do passivo e patrimônio líquido  704 3.755
externos que indicassem a necessidade de efetuar cálculos para avaliar 
a eventual redução do imobilizado a seu valor de recuperação. Nota 4: 
Com relação ao saldo das obrigações, são proveninentes das despesas de 
agenciamento e outras despesas relacionadas as operações de transporte. 
Nota 5: A receita é valor recebido ou a receber pela prestação de serviços 
no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida de 
impostos, abatimentos e descontos. Nota 6: Referem-se a salários, encar-
gos e benefícios de empregados, aluguéis, depreciação, despesas com 
comunicação, viagens, manutenção dos escritórios e serviços profissionais.

Axel Gerald Babonneau - Diretor Presidente
Miguel Marcelo Rio Torto - Contador CRC-SP 183.992/O-0

Dez Asas Participações S.A.
Companhia Fechada - CNPJ Nº 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Aviso aos acionistas
A Dez Asas Participações S.A. comunica aos seus acionistas que a Assembleia Geral Ordinária está 
prevista para o dia 27 de abril de 2021, às 12h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, 
conjunto 153, nesta Capital. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da companhia. São Paulo, 25 de março de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

RCB Mellão Participações S.A.
Companhia Fechada - CNPJ Nº 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Aviso aos acionistas
A RCB Mellão Participações S.A. comunica aos seus acionistas que a Assembleia Geral Ordinária está 
prevista para o dia 27 de abril de 2021, às 11h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, 
conjunto 153, nesta Capital. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da companhia. São Paulo, 25 de março de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

SPM PARTICIPAÇÕES S.A.
 Companhia Fechada - CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Aviso aos acionistas
A SPM Participações S.A. comunica aos seus acionistas que a Assembleia Geral Ordinária está prevista 
para o dia 27 de abril de 2021, às 10h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conjunto 
153, nesta Capital. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas 
na sede da companhia. São Paulo, 25 de março de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF. nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convocação - 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Refinaria Nacional 
de Sal S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas ordinária e extraordinária, no dia 27 de abril de 2021, às 
10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: - Em AGO: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 
2. Fixação dos honorários da Diretoria; 3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020. - Em AGE: 1. 
Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o 
cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em virtude 
do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2. Eleger membro 
para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento de mandato 
remanescente a findar em 2023. 3. Ampliação do objeto social da sociedade para nele inserir as atividades de (i) venda 
através da internet, de comércio varejista de produtos e acessórios relacionados aos negócios da sociedade; (ii) fabricação e 
venda de gesso. 4. Deliberar sobre a proposta da diretoria de aumento de capital social, sem a emissão de novas ações, caso 
os acionistas aprovem em sede de AGO, a capitalização dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31.12.2020 e 
de parte da reserva de lucros, no valor total de R$ 66.986.568,99 (sessenta e seis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, 
quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), com a consequente alteração do “caput” do artigo 4º do 
Estatuto Social. 5. Outros assuntos de interesse social. - Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço 
supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 26 de março de 2021. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. - CNPJ/MF. nº 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Agropecuária Oriente 
S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas ordinária e extraordinária, no dia 27 de abril de 2021, às 14:00hs, 
na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: - Em AGO: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2. 
Fixação dos honorários da Diretoria; 3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020. - Em AGE: 1. 
Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para 
o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em 
virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2. Eleger 
membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento 
de mandato remanescente a findar em 2023; 3. Deliberar sobre a proposta de aumento de capital social, sem a emissão de 
novas ações, caso os acionistas aprovem em sede de AGO, a capitalização dos lucros apurados no exercício social encerrado 
em 31.12.2020, no valor de R$ 6.779.864,33 (seis milhões, setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro 
reais e trinta e três centavos), com a consequente alteração do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social; 4. Outros assuntos de 
interesse social. - Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o 
artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 26 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. 

CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-
00 - NIRE 353.0005306-1 - Convocação - Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Cia. Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio a se reunirem em assem-
bleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 28 de abril de 2021, às 11:00hs, na Avenida Paulista, 352, 10º 
andar, sala 104-B, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: - Em AGE: 1. Proposta da Diretoria 
para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de 
mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento 
do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2. Eleger membro para compor a 
Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento de mandato remanescente 
a findar em 2023; 3. Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, Vila 
Carrão, para a Avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 104-B, ambos nesta Capital. - Em AGO: 1. Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2. Fixação dos honorários da Diretoria; 3. Outros assuntos de 
interesse social.- Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o 
artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 26 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-
2 - Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da 
Companhia Mascote de Empreendimentos, a se reunirem em assembleias gerais conjuntas ordinária e extraordinária, 
no dia 28 de abril de 2021, às 09:00hs, na sede social na Av. Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: - Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício 
social findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício de 2020. - Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo 
o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo 
em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito 
para a referida posição; 2.- Eleger membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no 
item anterior, para cumprimento de mandato remanescente a findar em 2023; 3.- Deliberar sobre a proposta da diretoria 
de aumento de capital social, sem a emissão de novas ações, caso os acionistas aprovem em sede de AGO, a capitalização 
dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31.12.2020 e de parte da reserva de lucros, no valor total de R$ 
59.589.849,73 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e 
três centavos), com a consequente alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social. 4.- Outros assuntos de interesse 
social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o art. 133 da 
Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 26 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Não à toa, o país é o quar-
to maior consumidor 
de games do mundo, 

e metade dos jogadores utili-
zam dispositivos móveis como 
celulares ou tablets. Os dados 
são de um levantamento da 
Newzoo, empresa de inteli-
gência de mercado voltada a 
jogos digitais. 

“Em uma realidade em 
que estamos forçados a 
permanecer dentro de casa 
por mais tempo, as ações de 
marketing das companhias 
também entraram nos apps, 
redes sociais e games de 
grande audiência”, comenta 
Thaís Faccin, sócia da Jahe 
Marketing, assessoria de 
marketing. Ela comenta que 
a ideia de juntar vendas e jo-
gos não é nova. “Quem nunca 
resistiu a sujar as unhas com 
a raspadinha que ganhou 
da loja do quarteirão? Isso 
também era gamificação, só 
que em um ambiente 100% 
analógico”. 

Com a digitalização do 
cotidiano, a indústria de 
games se tornou uma das 
mais lucrativas no mundo, e 

O público quer interagir e resolver um desafio, ou obter uma 
conquista por meio da conexão com a marca ou o produto.
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Este é o ano da gamificação 
do marketing brasileiro

Ao que tudo indica, as empresas brasileiras abraçaram de vez a gamificação para criar outras conexões 
com seus consumidores, para além da experiência de compra

cance da sua marca, para 
surpreender consumidores 
já fidelizados, ou quem sabe, 
despertar aquele desejo por 
um sanduíche com fritas, o 
consumidor brasileiro deve 
encontrar mais ações criati-
vas planejadas por todo tipo 
de marca. O segredo, para 
cada negócio, é saber qual 
público estará online. “Tudo 
indica que 2021 é o ano da 
gamificação do marketing 
brasileiro. Uma das grandes 
vantagens desse tipo de 
interação com uma marca é 
que existe uma participação 
voluntária. 

O público ativamente quer 
interagir e resolver um desa-
fio, ou obter uma conquista 
por meio da conexão com a 
marca ou o produto. Não é 
como um comercial de TV, 
que incomoda por ser intru-
sivo. Esse tipo de ferramenta 
ajuda a manter as pessoas 
engajadas no aplicativo ou na 
função que desempenham”, 
conclui Satye Inatomi, sócia 
da Jahe Marketing. - Fonte 
e outras informações: (www.
jahemarketing.com.br).

o isolamento social imposto 
pela pandemia fez as cifras 
aumentarem. Em 2020, a 
projeção era de algo próximo 
aos US$ 160 bilhões (New-
zoo), número que supera o 
mercado da música e cine-
ma. Há anos, marcas como 
Adidas e Nike já se associam 
a títulos como o jogo oficial 
de futebol da FIFA e o game 
de ação Fortnite, ambos com 
uma audiência fiel de cente-
nas de milhões de jogadores 
no mundo todo. 

Dessa forma, é possível 
comprar e vestir acessórios, 

calçados e produtos das 
marcas com o seu avatar, 
dentro do jogo. Agora a 
tendência vem se populari-
zando no mercado brasileiro. 
Um exemplo recente é o do 
Santander, que se tornou 
patrocinador da liga brasi-
leira do game de ação Free 
Fire, popular no Brasil e com 
recordes de até 80 milhões 
de jogadores online em um 
único dia, em escala global. 
A ação foi ao ar em fevereiro 
e conecta o banco a uma 
audiência ampla e jovem. 

Seja para expandir o al-

Francisco Ferreira (*)       

O ano de 2020 foi um importante 
ponto de inflexão para as fintechs na 
América Latina, que provaram sua 
resistência diante de uma das maiores 
crises já vistas no mundo. 

As fintechs chegaram com a missão 
de simplificar a vida do cliente final, 
usando a tecnologia para desburocra-
tizar processos e transformar, de uma 
vez por todas, a relação entre pessoas 
e dinheiro. Mas, a dúvida que fica é: 
existe espaço para elas na América 
Latina? 

Aí que vem a boa notícia. Não só há 
espaço para as fintechs, como também 

elas vivem o seu momento de ouro. 
Para se ter uma ideia, mais da meta-
de da população de vinte países da 
América Latina está desbancarizada, 
segundo dados do VI Congresso Lati-
no-Americano de Inclusão Financeira. 

Isso significa que existem milhares 
de pessoas que não encontram um 
sistema financeiro que atenda às suas 
necessidades ou empresas que não 
conseguem acessar os serviços bancá-
rios que correspondam ao seu modelo 
de negócio. Em países como México, 
Peru e Colômbia, por exemplo, esse 
percentual ultrapassa 60%. 

E isso é muito grave. É por isso que o 
mercado das fintechs, e os investimen-

tos que elas recebem, crescem em um 
ritmo sem precedentes, especialmen-
te no Brasil, já que concentramos em 
nosso território, em média, 50,5% das 
fintechs situadas na América Latina, 
de acordo com o Banco de Compen-
sações Internacionais. 

O que não falta é espaço para empre-
ender no mercado das fintechs, só que 
a regra é simples: precisa ser inovador, 
simplificar e tornar os processos mais 
inteligentes. Não dá para prever todos 
os desafios que vêm pela frente, mas 
uma coisa é certa: se não muda a vida 
do cliente, você perde o jogo. 

(*) - É CEO e co-fundador da BizCapital.

Ainda há espaço 
para fintechs na América Latina?
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