
Combate à poluição e 
defesa da vida

A poluição do ar 
é hoje o maior risco 
ambiental para 
todos nós

De acordo com a Or-
ganização Mundial 
da Saúde (OMS), 

são 7 milhões de óbitos ao 
ano, devido a problemas 
respiratórios causados por 
poluentes, como a asma e 
o câncer de pulmão. O Mi-
nistério da Saúde do Brasil 
informa que, 6,4 milhões 
de pessoas acima de 18 
anos sofrem com asma. São 
sinais de doenças respirató-
rias a falta de ar e a tosse 
constante. 

Rinite, sinusite e bron-
quite, assim como a asma, 
causam impacto nas ati-
vidades cotidianas como 
praticar exercícios físicos, 
dormir e até trabalhar. 
Outra parcela de mortes 
analisadas pela OMS tem 
como causa a poluição ex-
terior, algo frequente em 
cidades grandes: ônibus, 
carros, indústrias e usinas 
figuram entre principais 
responsáveis. A ocorrência 
de problemas relacionados 
é maior em países em de-
senvolvimento.

No Brasil, a grande fonte 
de energia doméstica é a 
incineração de biomassa. 
Aliás, em tese, em mais 

de 90% das residências 
da zona rural do mundo, a 
população pratica a queima 
de madeira, carvão, esterco 
de animais ou resíduos agrí-
colas para cozinhar e/ou se 
aquecer. O resultado é alta 
produção de poluentes em 
ambientes internos e exter-
nos, aumentando riscos de 
infecção respiratória.

A OMS ainda aponta que 
os grupos mais prejudica-
dos com a poluição interna 
são de mulheres e crianças, 
uma vez que ficam um pe-
ríodo de tempo maior em 
casa e, consequentemen-
te, sofrendo mais com a 
exposição. É fundamental 
que todas as pessoas que 
fazem uso de madeira e 
carvão para cozinhar, por 
exemplo, sejam informadas 
a respeito dos males à saúde 
e de maneiras alternativas 
ecológicas.

Também são indispen-
sáveis programas para 
diminuir a poluição do ar, 
bem como medidas que 
alertem sobre os perigos do 
uso de certos combustíveis 
em casa. A poluição do ar 
precisa ser encarada exa-
tamente em sua essência: 
problema grave de saúde 
e que requer de ações re-
levantes e urgentes para o 
bem-estar comum.

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)
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MEZ 6 ENERGIA S.A. - CNPJ/ME 40.215.276/0001-01 - NIRE 35.300.572.602 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/08/2021 - 1. Data, Hora e Local: No 
dia 19/08/2021, às 19:00hs na sede da MEZ 6 ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Ibirapuera, 1.753, 15º 
andar, Sala 01, Indianápolis, CEP 04029-100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976, em virtude da 
presença da acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, a saber MEZ T1 Transmissora e Participações Ltda. e MEZ Energia Fundo de Investimento em Participações 
em Infraestrutura. 3. Mesa: Presidente: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur; Secretário: Kelly Christine dos Santos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 1ª emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos, no valor total de R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”); (ii) a outorga de cessão fiduciária sobre determinados direitos creditórios da Companhia, conforme descritos abaixo, 
como garantia às obrigações assumidas pela Companhia na Emissão; e (iii) autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato e tomar todas e 
quaisquer medidas necessárias ou convenientes à realização da Emissão e à constituição da garantia mencionada no item (ii) acima, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritu-
ra de Emissão e dos Contratos de Garantia (conforme definidos abaixo), bem como, ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até 
a presente data visando a implementação da Emissão. 5. Deliberações: A Acionista, sem ressalvas ou emendas, aprovou integralmente as seguintes deliberações: 5.1 Realizar a 1ª (primei-
ra) emissão de Debêntures da Companhia, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real e Com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da MEZ 6 Energia S.A.” a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de 
emissora, a MEZ T1 Transmissora e Participações Ltda. e MEZ Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, na qualidade de prestadoras da garantia real (“Garantidoras”), 
MEZ Energia e Participações Ltda., na qualidade de prestadora da garantia fidejussória (“Fiadora”) e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), 
na qualidade de representante da comunhão dos titulares das Debêntures (respectivamente, “Debenturistas” e “Escritura de Emissão”), com as seguintes características e condições: (i) 
Montante da Emissão: o montante total da Emissão será de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), na Data de Emissão, conforme definida abaixo; (ii) Data de Emissão: Para todos 
os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (iii) Número da Emissão: a Emissão representa a 1ª emissão 
de Debêntures da Companhia; (iv) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão; (v) Amortização do Valor 
Nominal Unitário: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual evento de vencimento antecipado e das hipóteses de Resgate Antecipado Obrigatório e Resgate Antecipado 
Facultativo (conforme definidos abaixo), o Valor Nominal Unitário será amortizado em uma única parcela, devida na Data de Vencimento das Debêntures, conforme definida abaixo; (vi) 
Quantidade de Debêntures: serão emitidas 30.000 (trinta mil) Debêntures; (vii) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (viii) Espécie: as Debêntures serão da 
espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; (ix) Garantia Fidejussória: A garantia fidejussória, na forma de 
fiança, será prestada pela Fiadora mediante celebração da Escritura de Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, como garantidora e principal pagadora, de forma solidária, das Obrigações 
Garantidas, conforme definidas na Escritura de Emissão, e entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo válida até a integral liquidação das Obrigações Garantidas, conforme definidas 
na Escritura de Emissão (“Fiança”); (x) Garantias Reais: (a) alienação fiduciária pelas Garantidoras, em favor dos Debenturistas, de acordo com as disposições dos artigos 1.361 e seguintes 
do Código Civil e dos artigos 40, 100 e 113 da Lei nº 6.404/1976, (i) da totalidade das ações de emissão da Companhia e de titularidade das Garantidoras, correspondente a 100% (cem por 
cento) do capital social da Companhia (“Ações”), (ii) todas as ações (ii.1) derivadas de desdobramento, grupamento ou bonificação, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra 
forma de alienação das ações de emissão da Companhia e quaisquer bens ou títulos nos quais as ações de emissão da Companhia sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos 
ou valores mobiliários); (ii.2) oriundas da subscrição de novas ações representativas do capital social da Companhia, bem como de bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes bene-
ficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação das Garantidoras na Companhia; e (ii.3) de emissão da Companhia recebidas, 
conferidas e/ou adquiridas pelas Garantidoras (direta ou indiretamente) por meio de consolidação, fusão, cisão, incorporação, permuta, substituição, divisão, reorganização societária ou de 
qualquer outra forma, sejam tais ações ou direitos atualmente ou futuramente detidas pelas Garantidoras, incluindo todas e quaisquer novas ações ou outros valores mobiliários conversíveis 
em ações de emissão da Companhia que vierem a ser subscritos, recebidos, conferidos, adquiridos e/ou sob qualquer forma detidos direta e/ou indiretamente pelas Garantidoras; e (iii) todos 
os dividendos (em dinheiro, espécie ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remuneração, bonificação, direitos, juros sobre capital próprio, 
distribuições, reembolso de capital, bônus e demais valores creditados, pagos, entregues, recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos às Garantidoras, incluindo, 
sem limitar, todas as preferências e vantagens que forem atribuídas expressamente às Ações, a qualquer título, inclusive lucros, proventos decorrentes do fluxo de dividendos, juros sobre o 
capital próprio, valores devidos por conta de redução de capital, amortização, resgate, reembolso ou outra operação e todos os demais proventos ou valores que de qualquer outra forma te-
nham sido e/ou que venham a ser declarados e ainda não tenham sido distribuídos, por meio do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, a ser 
celebrado entre as Garantidoras, na qualidade de alienantes fiduciárias, o Agente Fiduciário, na qualidade de credor fiduciário e representante dos interesses dos Debenturistas e a Companhia, 
na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); e (b) cessão fiduciária pela Companhia, em favor dos Debenturistas, nos termos do parágrafo 3º do 
artigo 66-B da Lei nº 4.728/65, (i) da totalidade dos Direitos Creditórios da Companhia (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios); e (ii) dos direitos credi-
tórios da Companhia (incluindo receitas oriundas de apólices de seguros e direitos emergentes) decorrentes dos recursos mantidos e/ou depositados na conta vinculada de titularidade da 
Companhia também cedida fiduciariamente em favor dos Debenturistas, na qual serão creditados todos os Direitos Creditórios da Companhia (conforme definido no Contrato de Cessão Fi-
duciária de Direitos Creditórios), bem como todos os créditos e/ou recursos recebidos, depositados ou mantidos na referida conta vinculada ou eventualmente em trânsito (inclusive enquanto 
pendentes em virtude do processo de compensação bancária), todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com tais créditos ou recursos, 
por meio do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de cedente, o Agente Fiduciário, 
na qualidade de credor fiduciário e representante dos interesses dos Debenturistas, e o Banco BTG Pactual S.A., na qualidade de Banco Depositário (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direi-
tos Creditórios”) e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, os “Contratos de Garantia”); (xi) Prazo e Data de Vencimento: as Debêntures terão prazo de vencimen-
to de 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, ressalvados os eventos de vencimento antecipado e as hipóteses Resgate Antecipado Obrigatório e Resgate Antecipado Facultativo, confor-
me definidos abaixo, desde que permitidas pela legislação vigente à época; (xii) Conversibilidade: as Debêntures não serão conversíveis em ações; (xiii) Forma: as Debêntures serão 
emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados; (xiv) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos obtidos com a Emissão serão utilizados integral-
mente para implantação, desenvolvimento e exploração de linhas de transmissão (“Projeto”); (xv) Resgate Antecipado Facultativo: a Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer 
tempo, realizar o resgate antecipado da totalidade ou de parte das Debêntures com o consequente cancelamento de tais Debêntures, observado o disposto no artigo 55 da Lei das Sociedades 
por Ações e os termos e condições da Instrução CVM nº 620, de 17/03/2020 (“Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, o valor devido pela Emisso-
ra será equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas; e (b) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facul-
tativo, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, incidente sobre 
o Valor Nominal Unitário das Debêntures; (xvi) Resgate Antecipado Obrigatório: A Emissora deverá realizar o resgate antecipado obrigatório da totalidade ou de parte das Debêntures, 
conforme o caso, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, observado o disposto no artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações e os termos e condições da Instrução CVM nº 620, 
de 17/03/2020, caso (i) não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva, conforme disposto na Escritura de Emissão; ou (ii) caso a Emissora contrate empréstimos de longo prazo (ou fiança bancá-
ria relacionada) para o desenvolvimento e implantação do Projeto que acarrete em um Take Out Longo Prazo, conforme definido na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório”). 
Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, o valor devido pela Emissora será equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas, acrescido (b) Remuneração 
e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Obrigatório, calculados pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura 
de Emissão), ou da data de pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, incidente sobre o Valor Nominal Unitário; (xvii) Remuneração das 
Debêntures: sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do DI - 
Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) acrescida exponencialmente de spread ou sobretaxa de 3,1500% (três inteiros e 
quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de acordo com fórmula prevista na Escritura de 
Emissão; (xviii) Pagamento de Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual evento de vencimento antecipado e das hipóteses de Resgate Antecipado Obri-
gatório e Resgate Antecipado Facultativo, a Remuneração será paga em uma única parcela, devida na Data de Vencimento das Debêntures (“Data de Pagamento da Remuneração”); (xix) 
Vencimentos Antecipados: Observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, mediante a ocorrência de determinados eventos as Debêntures poderão ser declaradas 
antecipadamente vencidas, de forma automática ou não automática, ocasiões em que serão imediatamente exigíveis todas as obrigações da Emissora referentes às Debêntures; (xx) Registro 
para Distribuição e Negociação das Debêntures: As Debêntures serão depositadas para (a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de 
Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente no âmbito da B3; (b) negociação, observadas as restrições dispostas nesta Escritura, no mer-
cado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3; e (c) custó-
dia eletrônica na B3; (xxi) Distribuição das Debêntures: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, a qual será reali-
zada sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituição financeira líder integrante do sistema de distribuição de valores mobi-
liários (“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série 
Única, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão da MEZ 6 Energia S.A.” (“Contrato de Distri-
buição”), a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder. O Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, organizará o plano de distribuição das Debêntures, 
tendo como público-alvo da Oferta investidores profissionais, observado o disposto na Instrução CVM 476 e no Contrato de Distribuição; e (xxii) Colocação das Debêntures: A colocação 
das Debêntures será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem como de acordo com o plano de distribuição previsto na Escritura de Emissão e no Contrato de Distribuição. 5.2 
Autorizar a outorga da cessão fiduciária de direitos creditórios da Companhia, conforme descritos na alínea (x)(b) do item 5.1. acima, como garantia às obrigações assumidas pela Companhia 
na Emissão, por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; e 5.3 Autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer 
ato e tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura de Emissão e dos Contratos de Garan-
tia, bem como ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão. Encerra-
mento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros 
da Mesa e pelos acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. São Paulo, 19/08/2021. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly 
Christine dos Santos, Secretária. Acionistas: MEZ T1 Transmissora e Participações Ltda. - Por: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur; MEZ Energia Fundo de Investimento em 
Participações em Infraestrutura - Por: Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.. JUCESP nº 427.979/21-3 em 27/08/2021.
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Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões 
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confiança, ou ligue 

para

Delft Participações S.A. - (em constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição 

Aos 04/01/21, 10 h., na sede, Rua Claudio Soares, nº 72, 
conjunto. 719, Pinheiros, SP/SP, com a totalidade. Mesa: 
Presidente: Gustavo França Pianucci. Secretário: Maximiliano 
José Ranzani Garcia. Deliberações Unânimes: Aprovar a 
constituição de uma S.A. sob a denominação de Delft Parti-
cipações S.A., e Estatuto Social que se encontra arquivado 
na íntegra na sede da Companhia. Eleger: Gustavo França 
Pianucci, RG 41.119.577-3 SSP/SP, CPF 362.762.708-30, e 
Maximiliano José Ranzani Garcia, RG 34.715.849-3 SSP/SP e 
CPF 222.429.398-40, Diretores sem designação específica; 
todos com mandato de 2 anos. Jucesp nº 3530056436-7 
em 05/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CBFACIL Corretora de Seguros e Negócios Ltda.
CNPJ/ME 12.467.416/0001-01 - NIRE 3522802236-2

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 31 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 31 de agosto de 2021, às 9hs, na sede da CBFACIL Corretora de Seguros e Negócios 
Ltda. (“Sociedade”), localizada em São Paulo/SP, na Alameda Santos, 2.335, conjunto 31, Cerqueira Cesar, CEP 01.419-
101. 2. Presença: Reuniram-se a totalidade dos sócios titulares de 100% (cem por cento) das quotas da Sociedade, a 
saber: Banco BMG S.A., instituição fi nanceira com sede em São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 
01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, com seus 
atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o nº 3530046248-3, inscrita no CNPJ sob o nº 61.186.680/0001-74, 
representada por seus diretores, Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, portador da 
carteira de identidade nº 20775312, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 275.484.158-00 e Guilherme Vieira 
Neves, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF sob 
o nº 181.376.198-10, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP e com endereço comercial na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1830, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São 
Paulo/SP; e BMG Participações S.A., sociedade por ações com sede em Belo Horizonte/MG, na Avenida Álvares Cabral, 
1.707, 3º andar, Lourdes, CEP 30.170-001, com atos constitutivos arquivados na JUCEMG sob o nº 3130009736-6, inscrita 
no CNPJ sob o nº 13.844.313/0001-78, representada por seus diretores Ricardo Annes Guimarães, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n° M-1.339.026 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 
421.402.186-04 e Ângela Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, portadora da Carteira de Identidade nº 
M-1.414.160, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 375.156.836-00, ambos residentes e domiciliados em Belo 
Horizonte/MG e com endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, n° 1.707, CEP 30170-001, Bairro de Lourdes, Belo 
Horizonte/MG. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eduardo Mazon e secretariados pelo Sr. Guilherme Vieira 
Neves. 4. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença dos sócios representando a totalidade do capital 
social, conforme facultado pelo disposto no parágrafo 2º, do artigo 1.072, da lei 10.406/2002 (“Código Civil”). 5. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da 
Sociedade, nos termos do inciso II do artigo 1.082 do Código Civil. 6. Deliberação: Após a discussão e votação da ordem 
do dia, resolvem os Sócios por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 6.1 Aprovar a redução do capital social da 
sociedade de R$ 1.308.491.000,00 (um bilhão, trezentos e oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil reais) para R$ 
1.208.491.000,00 (um bilhão, duzentos e oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil reais), uma redução efetiva, 
portanto, de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), mediante o cancelamento de 100.000.000 (cem milhões) de 
quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, sendo 99.999.999 (noventa e nove milhões, novecentas e noventa e 
nove mil, novecentas e noventa e nove) quotas de titularidade do sócio Banco BMG S.A., acima qualifi cado, e 1 (uma) quota 
de titularidade da BMG Participações S.A., acima qualifi cada. 6.2 O valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), 
referente às quotas canceladas, será restituído aos sócios, em dinheiro, sendo R$ 99.999.999,00 (noventa e nove milhões, 
novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais) para o Banco BMG S.A., acima qualifi cado, e R$ 1,00 
(um real) para a BMG Participações S.A., acima qualifi cada. 6.3 A Sociedade observará o prazo de 90 (noventa) dias previsto 
no artigo 1.084, §1º do Código Civil, para oposição de credores, mediante publicação do extrato da presente Ata de 
Reunião de Sócios Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, bem como no jornal de grande circulação Empresas & Negócios. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, 
conferida e achada conforme, foi assinada por todos os sócios presentes. Mesa: Eduardo Mazon – Presidente e Guilherme 
Vieira Neves – Secretário. Sócios: Banco BMG S.A. (por Eduardo Mazon e Guilherme Vieira Neves) e BMG Participações 
S.A. (por Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães). São Paulo, 31 de agosto de 2021. Mesa: Eduardo Mazon 
- Presidente da Mesa, Guilherme Vieira Neves - Secretário da Mesa. Sócios: Banco BMG S.A. - Eduardo Mazon - 
Diretor Executivo, Guilherme Vieira Neves - Diretor Sem Designação Específi ca. BMG Participações S.A. - Ricardo 
Annes Guimarães - Diretor Vice-Presidente, Ângela Annes Guimarães - Diretora Sem Designação Especial
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Ao longo dos anos, 
as fintechs vêm ga-
nhando cada vez mais 

espaço e atraindo a aten-
ção dos empreendedores 
brasileiros. “Com mais de 
1,2 mil fintechs, nosso país 
ainda apresenta um grande 
potencial de expandir esse 
mercado, principalmente 
levando em consideração 
as vantagens competitivas 
disponibilizadas por essas 
empresas. 

Além de desburocrati-
zar o acesso a serviços, 
que no sistema financei-
ro convencional exigem 
desgastes enormes de 
tempo, as fintechs trazem 
diversos impactos positivos 
para a economia”, afirma 
Francisco Ferreira, CEO e 
cofundador da BizCapital. 
Pensando nisso, a BizCa-
pital, fintech de soluções 
financeiras para PMEs, 
listou cinco motivos pelos 
quais as PMEs vêm optando 
pelo serviço das startups 
financeiras. 
 1) Processos menos 

burocráticos - Es-
queça a papelada e as 
filas incansáveis das 
instituições conven-
cionais. Para solicitar 
uma linha de crédito 
PJ oferecida por uma 
fintech, basta ter em 

Além de desburocratizar o acesso a serviços, as fintechs trazem 
diversos impactos positivos para a economia.

Cinco motivos que levam 
as PMEs a apostar nas fintechs

Nos últimos meses, as pequenas e médias empresas precisaram se adaptar a uma nova realidade. 
Isso requisitou não só um processo de reorganização de suas finanças, mas também de todo um 
modelo de atuação no mercado

elas também buscam 
orientar a gestão e a 
organização financeira 
dos negócios, guiando 
os empreendedores 
em direção ao cresci-
mento. Dessa forma, 
se relacionam e acom-
panham as empresas 
por longos períodos. 
Os serviços podem 
até ser digitais, mas o 
atendimento é super
-humanizado. 

 5) Acesso facilitado - O 
acesso ao crédito era 
muito concentrado 
nos grandes bancos. 
Com o surgimento das 
fintechs, os empre-
endedores passaram 
a ter mais opções de 
recursos por meio 
de processos seguros 
e transparentes. De 
forma geral, as fintechs 
são desenvolvidas para 
atrair pessoas ou em-
presas com soluções 
que as instituições 
financeiras tradicio-
nais não atendiam, 
deixando seus clientes 
insatisfeitos - e é exa-
tamente por isso que 
não param de crescer 
no país e no mun-
do. - Fonte e outras 
informações: (www.
bizcapital.com.br).

mãos um smartphone 
e os documentos da 
empresa. O processo 
fica mais simples sem 
as inúmeras interme-
diações e burocra-
cias.. 

 2) Taxas mais baixas 
e atrativas - Como 
as fintechs são ide-
alizadas para operar 
exclusivamente no 
ambiente digital, os 
custos operacionais 
diminuem. Além disso, 
análises personaliza-
das conseguem avaliar 
cada empresa indivi-
dualmente e melhorar 
as condições ofereci-
das, reduzindo riscos e 
proporcionando taxas 
mais atrativas. 

 3) Tudo online e di-
gital (a qualquer 
momento) - Todos os 
processos são online, 
sem que haja a neces-
sidade de sair de casa 
para ir até uma agência 
física. Como a análise 
de crédito também é 
virtual, o resultado sai 
em minutos. Justa-
mente por operarem 
nos meios digitais, 
muitas das soluções 
também costumam 
estar disponíveis aos 
usuários 24 horas por 
dia e 7 dias por semana. 

 4) Soluções práticas, 
rápidas e atendi-
mento diferenciado 
- As fintechs oferecem 
mais do que crédito: 

M
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Fábio Freire (*) 

Um dos principais as-
suntos discutidos é a im-
portância das empresas 
adotarem ferramentas 
tecnológicas para garan-
tir vantagem competitiva 
no mercado e aumentar 
faturamento. 

Devido à 4.ª Revolução 
Industrial - nascida em 
meados dos anos 2010 -, 
termos como Big Data, 
Machine Learning, Data 
Science e Internet das 
Coisas vem ganhando des-
taque no meio corporativo. 
A tecnologia, por meio 

Na era digital, a humanização é o futuro
da transformação digital, 
tem auxiliado lideranças a 
repensar a forma de fazer 
negócios e prestar serviços 
personalizados para os 
clientes. 

Desta forma, pudemos 
ver serviços pautados em 
dados, respostas mais rápi-
das, uso de bots para rea-
lizar o pré-atendimento ao 
consumidor e auxiliar no 
direcionamento de respos-
tas mais rápidas e efetivas, 
disponibilizando insumos 
valiosos para que a rela-
ção entre marca e público 
final seja mais próxima e 

vantajosa para ambas as 
partes. E esse movimento 
também trouxe uma nova 
realidade para o mercado 
de trabalho. 

No início, era comum o 
receio de que as máqui-
nas iriam substituir a mão 
de obra humana, mas, na 
prática, não é bem assim. 
O que vemos, na verda-
de, é uma adaptação e a 
criação de novos postos 
de trabalho, enquanto a 
tecnologia entra como um 
facilitador, auxiliando para 
que os humanos passem a 
ter um trabalho mais cria-

tivo, estratégico e menos 
operacional. 

Contudo, é importante 
um momento de reflexão: 
ainda que a tecnologia tra-
ga muitos benefícios, ela, 
por si só, não entende as 
dores e reais necessidades 
de um cliente como outro 
indivíduo entenderia. Um 
bom exemplo disso são os 
próprios robôs para aten-
dimento. 

Em uma sociedade cada 
vez mais conectada, em 
que quase tudo pode ser 
resolvido com apenas 
alguns cliques, disponi-
bilizar - apenas - um bot 
treinado com pré-solu-
ções pode não ser tão efe-
tivo quando o consumidor 
precisa de uma alterna-
tiva personalizada, colo-
cando em evidência que 
o olhar humano também 
precisa entrar em ação em 
determinados momentos. 

Segundo estudos reali-
zados pelo Instituto Qua-
libest, mais de 40% dos 
consumidores afirmaram 
detestar o atendimento 
realizado por bots e 50% 
disseram que preferem 
que uma pessoa esteja do 
outro lado da linha - ou 
da tela. Sem dúvidas, o 
uso desses recursos tem 
sido crucial para tornar 
o trabalho mais ágil e 
assertivo, mas se as em-
presas se esquecerem 
de voltar o olhar para a 
outra ponta, o cliente irá 
buscar soluções que aliem 
tanto a parte tecnológica 
quanto a parte humana do 
serviço. 

Logo, a premissa de 
que companhias que não 
se digitalizarem estão 
fadadas ao ostracismo, 
agora se estende para a 
humanização, uma vez 
que esse comportamento 

reflete uma mudança do 
próprio consumidor, que 
está sempre em busca de 
se sentir acolhido e exige 
serviços criativos e únicos 
a todo momento. 

Portanto, o desafio das 
empresas daqui para fren-
te passa a ser esse equilí-
brio que vai pautar o futuro 
do mercado: máquinas e 
humanos trabalhando em 
sinergia. 

Não só pelo fato de que 
algumas atividades não 
podem ser substituídas, 
mas pela demanda da 
personalização que está 
sendo instaurada. Digi-
talização e humanização, 
que antes eram vistas 
como lados opostos, jun-
tas, agora passam a fazer 
parte do mesmo lado da 
moeda. 

(*) - Formado em Administração, é 
CEO e fundador da FindUP (www.

findup.com.br).
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