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COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Companhia Ultragaz S.A.
(“Companhia”), que se realizará no dia 10 de agosto de 2021, às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1343, 9º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação do relatório e das
contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2020, acompanhados do parecer dos auditores independentes; e 2) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício
encerrado em 31.12.2020. Participação na Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apre-
sentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a
quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão
participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes
legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida
procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 8 de agosto de 2021. Em decorrência
da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem
os documentos de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias
autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos docu-
mentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as recomen-
dações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deverão ser observados por todos os
presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do
Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 30 de julho de 2021.

Tabajara Bertelli Costa - Presidente

Banco Cifra S.A.
CNPJ/ME 62.421.979/0001-29 - NIRE 35300036646

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 19 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos dezenove dias do mês de abril de 2021, às 12h30 horas, na sede social do 
Banco Cifra S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 2, 10° andar, Condomínio 
Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. 
Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 
4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionista da Companhia, Banco 
BMG S.A. (“Banco BMG”). 3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Adminis-
tração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 20120, foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 31 de março de 
2021, nas páginas 138 e 139, e no jornal Empresas e Negócios, em edição de 31 de março de 2021, na página 5. 4. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos por Marco Antonio Antunes e secretariados por Eduardo Mazon. 5. Ordem do Dia: Exa-
me e discussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Finan-
ceiras e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (ii) da destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 
(iii) da fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia; (iv) da eleição da Sra. Ana Karina Bor-
toni Dias como membro da Diretoria da Companhia; e, (v) ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia, 6. De-
liberações: O acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições 
ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as De-
monstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2020. 6.2. Consignar que a Companhia apurou lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020, no valor de R$ 10.243.617,85 (dez milhões, duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta 
e cinco centavos), o qual terá a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 512.180,89 (quinhentos e doze mil, cento e oi-
tenta reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do referido lucro líquido, será destinado à 
conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 
2.432.859,54 (dois milhões, quatrocentos e trinta e dois reais mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e qua-
tro centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado após a destinação descrita no 
item (i) acima, será distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das S.A. 
e no artigo 34, II do Estatuto Social da Companhia; e (iii) o montante remanescente de R$ 7.298.577,72 (sete milhões, 
duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) será destinado à reserva de 
lucros a realizar, nos termos do artigo 34, III do Estatuto Social da Companhia. 6.3. Consignar a renúncia dos membros 
da administração da Companhia ao recebimento de remuneração no exercício social de 2021. 6.4. Aprovar a eleição da 
Sra. Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em Química, portadora da cédula de identidade RG nº 
58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 
605.649.701.15, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Con-
domínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, para o cargo de Diretora sem Designação Es-
pecífi ca da Companhia, com prazo de mandato de 3 (três) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assem-
bleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 
31 de dezembro de 2022, permanecendo em seu cargo até a investidura dos novos eleitos. 6.4.1. A Diretora eleita, aci-
ma qualifi cada, declarara que não está impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude 
de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamen-
te, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade e declarara, ainda, que preenche as condições constantes do artigo 2º do Regula-
mento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Cen-
tral do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. 6.4.2. A efi cácia da deliberação aprovada no item 
acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil e a Diretora tomará posse em seu 
cargo somente após tal homologação. 6.5. Ratifi car a composição da Diretoria, a saber: (i) Marco Antonio Antunes, 
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG n° 
7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 002.975.098-96, na qualidade de Diretor Presidente; (ii) Eduardo Ma-
zon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cartei-
ra de identidade RG n° 20775312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 275.484.158-00, na qualidade de Diretor Sem 
Designação Específi ca; (iii) Flavio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, resi-
dente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG n° MG -117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/
ME sob o n° 076.934.666-90, na qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca, e, (iv) Ana Karina Bortoni Dias, bra-
sileira, casada, bacharel em Química, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da 
cédula de identidade (RG) nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, sujeita à homologação 
pelo Banco Central, na qualidade de Diretora Sem Designação Específi ca, todos com endereço comercial na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Blo-
co 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, com prazo de mandato de 3 (três) anos, o 
qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e demonstrações fi -
nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, permanecendo em seus cargos até a investi-
dura dos novos eleitos. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavra-
da a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio 
Antunes - Presidente; e Eduardo Mazon - Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antu-
nes e Eduardo Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente; Eduar-
do Mazon - Secretário. JUCESP nº 353.663/21-9 em 21.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/ME 08.030.215/0001-67 - NIRE 35300145631

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 19 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos dezenove dias de abril de 2021, às 13 horas, na sede social do Cifra S.A. 
Crédito, Financiamento e Investimento, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 
02, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Compa-
nhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no arti-
go 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionista da Compa-
nhia, Banco BMG S.A. 3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, 
as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020, foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 31 de março de 2021, nas 
páginas 467 e 468, e no jornal Empresas e Negócios, em edição de 31 de março de 2021, na página 14. 4. Mesa: Os tra-
balhos foram presididos por Marco Antonio Antunes e secretariados por Eduardo Mazon. 5. Ordem do Dia: Exame e dis-
cussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do 
Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) da 
destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) da fi xa-
ção da remuneração anual e global dos administradores da Companhia; (iv) reeleição e eleição dos membros da Direto-
ria; e, (v) ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações: O acionista presente apreciou as ma-
térias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integral-
mente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Audi-
tores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6.2. Consignar que a Compa-
nhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 19.730,73 (dezenove mil, 
setecentos e trinta reais e setenta e três centavos). 6.3. Consignar a renúncia dos membros da administração da Compa-
nhia ao recebimento de remuneração no exercício social de 2021. 6.4. Reeleger os seguintes membros da Diretoria da So-
ciedade para ocuparem o cargo de Diretor sem Designação Específi ca: (i) Marco Antonio Antunes, brasileiro, 
casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº 7.669.530, expedida 
pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (ii) Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência 
da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº 20775312, expedida pela 
SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (iii) Flavio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, ad-
ministrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG n° MG 
-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 076.934.666-90, na qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca, 
todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, 
Parte, Bloco 02, 10º andar; Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024. 6.5. 
Aprovar a eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em Química, portadora da cédula de 
identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, com endereço comercial na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila 
Nova Conceição, para o cargo de Diretora sem Designação Específi ca da Companhia, com prazo de mandato de 3 
(três) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e de-
monstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, permanecendo em seu cargo até 
a investidura dos novos eleitos. 6.5.1. A Diretora eleita, acima qualifi cada, declarara que não está impedida de exercer a 
administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela 
em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de preva-
ricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, con-
tra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e declarara, ainda, que 
preenche as condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, 
do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Com-
panhia. 6.5.2. A efi cácia da deliberação aprovada no item acima está condicionada à homologação do presente ato pelo 
Banco Central do Brasil e a Diretora tomará posse em seu cargo somente após tal homologação. 6.6. Ratifi car a compo-
sição da Diretoria, a saber: (i) Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG n° 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 002.975.098-96, na 
qualidade de Diretor sem Designação Específi ca; (ii) Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da compu-
tação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG n° 20775312 SSP/SP e inscrito no 
CPF/ME sob o n° 275.484.158-00, na qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca; (iii) Flavio Pentagna Guima-
rães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira 
de identidade RG n° MG -117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 076.934.666-90, na qualidade de Diretor Sem 
Designação Específi ca, e, (iv) Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em Química, residente e domicilia-
do na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade (RG) nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita 
no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, sujeita à homologação pelo Banco Central, na qualidade de Diretora Sem Designa-
ção Específi ca, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Blo-
co 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Mu-
nicípio de São Paulo, Estado de São Paulo, com prazo de mandato de 3 (três) anos, o qual se encerrará na data da realiza-
ção da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser en-
cerrado em 31 de dezembro de 2023, permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 7. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e 
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; e Eduardo Mazon - 
Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon). Confere com a origi-
nal lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente; Eduardo Mazon - Secretário. JUCESP nº 
351.897/21-5 em 20.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Educação e  prevenção são as melhores formas de se aproveitar a 
internet de forma segura.

As redes sociais são pla-
taformas onde passamos 
boa parte do tempo. Com 
o contexto da pandemia, 
sem poder interagir pes-
soalmente, essa prática 
se intensificou. Pensando 
nisso, a Eset, empresa lí-
der em detecção proativa 
de ameaças, fornece dicas 
e boas práticas para você 
aproveitar o tempo nas re-
des sociais com segurança. 

A Eset frisa que a edu-
cação e a prevenção são as 
melhores formas de se apro-
veitar a internet de forma 
segura. Por isso, manter o 
bom senso e usar de boas 
práticas no ambiente virtual 
são dicas valiosas capazes de 
livrar os usuários de muitas 
dores de cabeça e prejuízos 
irreversíveis. Confira as 
dicas e recursos de nossos 
especialistas:
	 •	Backup das informa-

ções -  no mundo da se-
gurança da informação, 
a implementação de um 
plano de backup e recu-
peração de dados é uma 
das melhores práticas de 
prevenção para casos de 
emergência. É impor-
tante ter em conta que 
a perda de informações 
pode ter muitas origens, 
desde a falha de um 
dispositivo ou sistema 
físico, um erro humano, 
um código malicioso ou 
um ciberataque. Para 
ficar por dentro de todas 
as dicas, acesse nosso 
Guia de Backup.

	 •	Duplo fator de auten-
ticação - habilitar o du-
plo fator de autenticação 
diminui drasticamente 
as chances de que sua 
conta seja acessada por 
pessoas não autorizadas 
mesmo que elas consi-
gam obter sua senha. 
Isso acontece porque 
a rede social solicitará 
que o novo login apre-
sente usuário, senha e 
uma chave de acesso 
temporária, que pode 
ser um código via SMS 
ou e-mail, por exemplo.

	 •	Recuperação de aces-
so -  problemas de 
acesso podem aconte-
cer, seja por não usar 
um cofre de senhas e 
acabar esquecendo seu 
acesso ou por qualquer 
outro motivo. É sempre 
interessante ter formas 
adequadas de recupe-
ração, e a maioria das 
redes sociais permite 
que os usuários tenham 
alternativas para isso. 
E-mails de terceiros 
confiáveis e números 

de celular podem ser 
cadastrados caso haja 
algum problema para 
acessar a conta.

	 •	Atualizações -  seja no 
desktop, laptop, ou celu-
lar, sempre há uma nova 
atualização de software 
para os aplicativos, sis-
temas operacionais ou 
soluções de segurança. 
Deixando os serviços 
desatualizados, fazemos 
com que nossos softwa-
res e dispositivos fiquem 
vulneráveis a ataques, 
já que os cibercrimino-
sos procuram explorar 
falhas desatualizadas. 
Para que isso não se tor-
ne uma tarefa tediosa, 
você pode configurar as 
atualizações (de forne-
cedores confiáveis) para 
que sejam automáticas.

	 •	Senhas - muitos dos 
problemas começam 
quando as senhas são 
criadas. Senhas simples 
são geralmente as mais 
usadas. Para que seja 
possível aproveitar as 
redes sociais com mais 
segurança, as senhas de-
vem ser robustas, longe 
de datas ou nomes fáceis 
de adivinhar e de prefe-
rência com caracteres 
especiais (*,&,%,$,@,!). 
Se para você é difícil ter 
que lembrar de todas as 
senhas criadas, use um 
gerenciador de senhas. 
Dessa forma, você ape-
nas precisará lembrar de 
uma senha.

	 •	Links suspeitos - ao 
se deparar com algum 
link suspeito (seja na 
própria rede social, 
ou por um e-mail que 
finge se passar por ela) 
procure sempre meios 
oficiais para descobrir 
a veracidade do link, 
como o site oficial, ou a 
própria rede social com 
o selo de verificação. O 
motivo pelo qual estes 
ataques continuam sen-
do tão massivos é que 
funcionam muito bem 
para os cibercrimino-
sos, considerando que 
conseguem enganar as 
vítimas usando a Enge-
nharia Social para que 
cliquem sem pensar. 

“Além de todas essas di-
cas, é sempre  importante 
contar com uma solução 
de segurança confiável 
em todos os dispositivos”, 
acrescenta Daniel Barbosa, 
especialista em segurança 
da informação da Eset. 
Fonte e outras informações: 
(www.eset.com/br).

O profissional passa a ter mais autonomia, porém se torna o 
único responsável pelo sucesso.

Roberto Vilela (*) 

O último ano inverteu 
hábitos e costumes 
e, dessas transfor-

mações, emergiram muitas 
oportunidades. No âmbito 
empresarial, gestores pude-
ram perceber que a presença 
dentro dos escritórios não é 
um parâmetro para a produ-
tividade e dúvidas quanto 
à gestão a distância foram 
solucionadas. Novas neces-
sidades e espaços, fizeram 
com que o trabalho autôno-
mo fosse desmistificado e 
deslanchasse no mercado.

Em um cenário onde, 
segundo o Pnad Contí-
nua, aproximadamente 14 
milhões de trabalhadores 
perderam seus empregos 
durante 2020, plataformas 
como o GetNinjas, espaço 
que conecta empresas a 
profissionais autônomos, o 
crescimento na adesão a esse 
modelo de contratação foi de 
52% entre março e junho, to-
talizando uma média de 300 
novos cadastros. Enquanto 
isso, um relatório, desenvol-
vido pela Fiverr, demonstra 
que a modalidade teve 79% 
de aumento por parte dos 
contratantes.

Dados do Mapa das Em-
presas do Ministério da 
Economia, apontam que 

A desmitificação do trabalho 
autônomo e o avanço da modalidade
O MEI é uma das alternativas mais adotadas pelos profissionais que apostam no trabalho autônomo, já 
que permite compensar alguns dos benefícios presente em contratos trabalhistas tradicionais

mento destas competências 
é um divisor de águas para o 
sucesso neste meio.

Além da organização, a 
determinação depositada no 
negócio e o profissionalismo 
nas relações também são es-
senciais. Criar um portfólio, 
valorizar, financeiramente, 
seu serviço e desenvolver 
relacionamento com os 
clientes são fatores que pos-
sibilitam o prolongamento 
de projetos e a fidelização 
do contratante. Ainda que 
oportuno, a depender do 
estilo de vida e objetivos da 
pessoa, ser um profissional 
autônomo não é atividade 
fácil. 

Em um mercado de traba-
lho competitivo, se destacar 
exige disciplina e adaptabili-
dade para atender diferentes 
demandas, com diferentes 
exigências e oriundas de 
diferentes perfis. Ser resi-
liente e buscar se manter 
atualizado com as demandas 
do mercado permitem que o 
profissional, que se aventure 
nesta jornada, atinja a maior 
premissa do modelo: a inde-
pendência.
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no último ano houve um 
crescimento de 8,4% em 
registros de micro empre-
endedores em comparação 
com 2019, totalizando mais 
de 2.5 milhões de novos 
certificados. O MEI é uma 
das alternativas mais ado-
tadas pelos profissionais 
que apostam no trabalho 
autônomo, já que permite 
compensar alguns dos bene-
fícios presente em contratos 
trabalhistas tradicionais.

Se consolidando como 
uma opção no mercado, o 
modelo traz flexibilidade 
para o trabalhador e simpli-
fica processos ao emprega-
dor, que diminui custos ao 
mesmo tempo que cumpre 
as demandas necessárias. 

Assumindo o controle da 
sua atuação, o profissional 
passa a ter mais autonomia 
quanto a sua carga horária e 
modo de trabalhar, porém, 
a pessoa também se torna, 
única e exclusivamente, 
responsável pelo sucesso. 
Para tanto, desenvolver ha-
bilidades de gestão pessoal 
é imprescindível.

Como os prazos e as metas 
seguirão existindo, a dedi-
cação e o foco devem ser os 
norteadores do profissional, 
que precisará gerenciar seu 
tempo, o planejamento fi-
nanceiro e a administrar seus 
projetos de maneira clara e 
objetiva. Saber identificar 
ferramentas e estratégias 
que auxiliem o desenvolvi-
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Pior do que ter um problema é não 
saber que se tem um. 

Não ter consciência das informa-
ções relevantes da própria empresa, 
como as realidades financeira e co-
mercial, é uma receita certeira para 
o fracasso nos negócios. 

Winston Churchil foi o primeiro-
ministro da Inglaterra na época da 
Segunda Guerra Mundial. Acontece 
que, por ter uma personalidade 
forte, forma gentil de chamar al-
guém totalmente disfuncional, ele 
tinha receio de que seus oficiais não 
passassem a realidade da guerra de 
maneira clara. 

Churchill percebeu que eles tinham 
a tendência de maquiar as informa-
ções, com medo de serem reprimidos, 
o que realmente acontecia. De toda 
forma, isso motivou Churchill  a criar 
o Central Statistical Office, que tinha 

o único objetivo de fornecer informa-
ções confiáveis. Essa ação ajudou os 
aliados a ganhar a Segunda Guerra 
Mundial. Essa mesma mentalidade 
se aplica perfeitamente ao mundo 
dos negócios.

Entretanto, diferente de Churchill, 
vários donos de negócio fogem de da-
dos relevantes por medo de enfrentar 
desafios do seu negócio. Eles evitam 
enfrentar desafios como:
	 •	Realidade financeira - Por ter 

receio de enxergar os números 
dos seus negócios, não sabem ao 
certo quanto faturaram, qual seu 
custo e, ultimamente, seu lucro 
ou prejuízo.

	 •	Realidade comercial - Muitos 
negócios são reféns de um único 
canal de vendas, ou de um número 
limitado de clientes. Enxergar isso 
pode ser o primeiro passo para 
promover a expansão.

	 •	Realidade dos Recursos Hu-
manos - Pessoas são outro fato 
extremamente relevante. Enten-
der quais são as incompetências 
e falhas de caráter da equipe é 
crucial.

Novamente, pior do que ter um 
problema é não saber que se tem 
um. Agora pergunto: que fatos bru-
tais você precisa enfrentar em seu 
negócio?

Ter consciência das nossas próprias 
debilidades empresariais é o primeiro 
passo para desenvolver estratégias 
para remediá-las.

Ao fazer isso, é possível não somen-
te vencer a estagnação, mas promover 
o crescimento, lucratividade e evolu-
ção de sua própria empresa.

(*) - É associado sênior na Sociedade Brasileira 
de Coaching, especializado em negócios, 

liderança e psicologia positiva. 
(https://valdezmonterazo.com.br).

Como enfrentar os desafios 
do seu negócio

Importantes dicas para 
você aproveitar as redes 
sociais com segurança
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