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EAI CLUBE AUTOMOBILISTA S/A
C.N.P.J.  Nº 34.656.383/0001-72

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Período de 01 de julho de 2020 
a 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
Período de 01 de julho de 2020 a 31 de 

dezembro de 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
ABRANGENTES - Período de 01 de julho de 

2020 a 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
- MÉTODO INDIRETO - Período de 01 de julho 

de 2020 a 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 CONTEXTO OPERACIONAL - A Eaí Clube Au-
tomobilista S.A. (“Abastece aí” ou “Sociedade”) 
está domiciliada no Brasil com sede na Avenida 
Brigadeiro Luís Antônio, 1.343 em São Paulo – 
SP e tem como atividade principal atuar como 
clube de benefícios automobilísticos, permitindo 
o aproveitamento de benefícios e serviços por 
seus usuários, incluindo mas não se limitando a) 
conceder descontos vinculados ao clube; (b) 
prestação de serviços de gestão de relaciona-
mento com geração de pontos e resgate de bene-
fícios aos usuários; (c) gerenciamento de contas 
para pagamentos digitais; (d) gestão dos valores 
aportados em carteira digital; (e) captura e liqui-
dação financeira das transações de pagamento 
em geral em rede de parceiros e entre contas; e 
(f) gestão e oferta de produtos financeiros. A So-
ciedade foi constituída em agosto de 2019 sobre 
as bases dos programas Abastece Aí e Km de 
Vantagens para atuar no segmento de pagamen-
tos digitais sob a marca Abastece Aí, contudo 
suas operações foram iniciadas em 01 de juiho 
de 2020..
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E RESUMO DAS PRINCIPAIS 
PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações fi-
nanceiras da Sociedade foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem aquelas incluídas na 

legislação societária brasileira e nos Pronuncia-
mentos, nas Orientações e nas Interpretações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. As demonstrações financeiras da 
Sociedade são apresentadas em Reais (“R$”), 
que é a moeda funcional da Sociedade. As princi-
pais práticas contábeis adotadas na preparação 
das demonstrações financeiras estão detalhadas 
a seguir, e foram aplicadas de maneira consisten-
te a todos os exercícios apresentados: a) O resul-
tado é apurado pelo princípio da competência de 
exercícios. b) O ativo de direito de uso e o respec-
tivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor 
presente das parcelas futuras, acrescidos dos 
custos diretos associados ao contrato de arren-
damento. A amortização do ativo de direito de 
uso é reconhecida no resultado ao longo da vi-
gência estimada do contrato. O passivo é acresci-
do de juros e líquido dos pagamentos. Os juros 
são reconhecidos no resultado pelo método da 
taxa efetiva. A remensuração do ativo e do passi-
vo 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 baixa-
dos para o resultado. c) O imobilizado é registra-
do ao custo de aquisição e as depreciações são 
calculadas pelo método linear, levando em consi-

deração a vida útil dos bens e são revisados anu-
almente. d) Os ativos intangíveis compreendem 
os softwares adquiridos de terceiros e são men-
surados pelo valor pago na aquisição e amortiza-
dos pelos prazos estabelecidos nos contratos ou 
pelo método linear, levando em consideração sua 
vida útil e são revisados anualmente. e) Os de-
mais ativos e passivos são demonstrados pelos 
valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando 
aplicável, dos rendimentos ou encargos e varia-
ções monetárias incorridas. A autorização para a 
emissão destas demonstrações financeiras foi 
dada pelo Conselho de Administração da Socie-
dade em 21 de julho de 2022.
3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - O 
capital social em 31 de dezembro de 2020 é com-
posto por 80.000.100 ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal, no valor unitário de R$ 
1,00. Em 2020, houve a integralização de capital 
em dinheiro no montante de R$ 80.000 devido ao 
início da operação da Sociedade.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Ativo 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4.883
Aplicações financeiras 2.767
Contas a receber de clientes 6.082
Imposto de renda e contribuição 
social a recuperar 1.345
Demais contas a receber 1.940
Despesas antecipadas 11.674

Total do ativo circulante 28.691
Não circulante
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos 9.787
Sociedades relacionadas 35
Demais contas a receber 1.036
  Total do ativo realizável a longo 
  prazo 10.858
Ativos de direito de uso 347
Imobilizado 1.029
Intangível 43.959

45.335
Total do ativo não circulante 56.193
Total do ativo 84.884

Passivo 31/12/2020
Circulante
Fornecedores 16.502
Salários e encargos sociais 3.862
Obrigações tributárias 387
Arrendamento a pagar 130

Total do passivo circulante 20.881

Não circulante
Arrendamento a pagar 216
Bônus de longo prazo 2.801

Total do passivo não circulante 3.017

Patrimônio líquido
Capital social 80.000
Prejuízos acumulados (19.014)

Total do patrimônio líquido 60.986
Total do passivo e do patrimônio
 líquido 84.884

31/12/2020
Receita líquida de serviços 17.223
Custos dos serviços prestados (13.703)

Lucro bruto 3.520
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (243)
Gerais e administrativas (33.163)
Outros resultados operacionais, 
líquidos 920

Prejuízo operacional (28.966)
Receitas financeiras 183
Despesas financeiras (18)

Resultado financeiro líquido 165
Prejuízo antes do imposto de 
renda e contribuição social (28.801)
Imposto de renda e contribuição 
social
Diferido 9.787

9.787
Prejuízo líquido do exercício (19.014)

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

31/12/2020
Prejuízo líquido do exercício (19.014)
Outros resultados abrangentes -
Resultado abrangente do exercício (19.014)

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Capital social Prejuízos acumulados Patrimônio líquido
Integralização de capital em dinheiro 80.000 - 80.000
Prejuízo líquido do exercício - (19.014) (19.014)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 80.000 (19.014) 60.986

31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades 
operacionais
Prejuízo líquido do exercício (19.714)

Ajustes para reconciliar o 
prejuízo líquido ao caixa gerado 
pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 4.457
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos (9.787)
Juros, variações monetárias e
cambiais, líquidas (10)
Amortização de ativos de direito
de uso 40
Bônus de longo prazo 2.801

(21.513)
(Aumento) diminuição no ativo
circulante
Contas a receber de clientes (6.082)
Imposto de renda e contribuição
social a recuperar (1.345)
Demais contas a receber (1.940)
Despesas antecipadas (11.674)

Aumento (diminuição) no 
passivo circulante
Fornecedores nacionais 16.502
Salários e encargos sociais 3.862
Obrigações tributárias 387

  Imposto de renda e contribuição social 1.306
(Aumento) diminuição no ativo
não circulante
Demais contas a receber (1.035)

Aumento (diminuição) no 
passivo não circulante
Imposto de renda e contribuição
social pagos (1.306)

Caixa líquido utilizado nas 
atividades operacionais (22.838)
Fluxo de caixa das atividades 
de investimentos

Aplicações financeiras, líquidas
de resgates (2.752)
Aquisição de imobilizado (1.123)
Aquisição de intangível (48.322)
Sociedade relacionada (36)

Caixa líquido utilizado nas 
atividades de investimentos (52.233)
Fluxo de caixa das atividades 
de financiamentos
Integralização de capital em dinheiro 80.000
Pagamentos de arrendamentos -
principal (44)
Pagamentos de arrendamentos -
juros pagos (2)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades de financiamentos 79.954
Aumento em caixa e equivalentes
 de caixa 4.883
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício -
Caixa e equivalentes de caixa 
no fim do exercício 4.883

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas 
pela KPMG Auditores Independentes, devidamente 
acompanhadas de relatório dos auditores indepen-
dentes, sem ressalvas, encontram-se à disposição 
na sede da sociedade.

A DIRETORIA.

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1065207-90.2018.8.26.0100.  O Dr. Fabio Coimbra, Juiz de 
Direito da 6ªVC do Foro da Capital. Faz Saber a  Alessandra Paiva Arcoverde Cavalcanti,  CPF Nº 
349.330.328-90, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 9.822,77. 
devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% 
do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do 
CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não 
foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no 
prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de 
pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 29 de Julho de 2022. 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1002081-04.2020.8.26.0001.  A Drª.  Simone de Figueiredo 
Rocha Soares, Juíza de Direito da 8ªVC do Foro Regional de Santana S/P. Faz Saber a Alex Peter 
Freitas da Silva CPF Nº 222.608.678-12, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no 
valor de R$ 12.324,72. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre as partes e não foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 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 nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022

01- DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e cinquenta 
minutos, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Pau-
lo. 02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselhei-
ros Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, 
Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Regina Annes Guimarães e Marco An-
tonio Antunes. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e se-
cretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Atualização do Regimento Interno do Comitê 
de Auditoria. 05 - DELIBERAÇÕES: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administração, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar a Atualização do Regimento Interno do Comi-
tê de Auditoria, com vigência até 31/12/2024, cujo documento faz parte integrante desta ata e encontra-se arquivado 
no Portal do Conselho de Administração. 06 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por 
todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Dorival 
Dourado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Domi-
nicale e Marco Antonio Antunes. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa e DEISE PEIXOTO DOMINGUES - 
Secretária da Mesa. JUCESP nº 383.320/22-7 em 29.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2022
01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, na 
sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio 
Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - CON-
VOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo sexto do Estatuto 
Social da Companha, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado 
Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes, Regina Annes Guimarães e Ri-
cardo Annes Guimarães. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Gui-
marães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: (i) tendo em vista o término do pra-
zo de mandato da Sra. Olga Stankevicius Colpo como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, eleger a Sra. Ma-
nuela Vaz Artigas para substituí-la, com prazo de mandato de 5 (cinco) anos contados da presente data; e (ii) consoli-
dação da composição dos membros do Comitê de Auditoria. 05 - DELIBERAÇÕES: Após a análise das matérias cons-
tantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram, por voto afi rmativo de todos, exceto da Sra. Manuela 
Vaz Artigas, que se absteve de votar: 5.1. Eleger a Sra. Manuela Vaz Artigas, brasileira, solteira, economista, portado-
ra da Carteira de Identidade nº 251445616, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 176.006.338-09, resi-
dente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Jus-
celino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com prazo de man-
dato de 5 (cinco) anos contados da presente data, permanecendo em seu cargo até a investidura do seu substituto. 
5.1.1. Registrar que a Sra. Manuela Vaz Artigas, ora eleita, (i) declarara à Companhia que preenche as condições de 
elegibilidade previstas na Resolução nº 4.122/2012 e na Resolução nº 4.910 de 27/5/2021, todas do Conselho Mone-
tário Nacional; e (ii) tomará posse no cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante 
a assinatura do termo de posse. 5.2. Ratifi car a composição do Comitê de Auditoria da Companhia, nos seguintes ter-
mos: (i) PAULO AUGUSTO DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, residente e do-
miciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº 7.647.127 SSP/
MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 439.199.018-00, na qualidade de Presidente e Membro Especialista do Comitê de Au-
ditoria, com prazo de mandato até 02 de junho de 2023; (ii) DORIVAL DOURADO JR., brasileiro, casado, administra-
dor de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, portador da Carteira de Identi-
dade nº 6972294 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 914.735.788-68, na qualidade de membro do 
Comitê de Auditoria, com prazo de mandato até 02 de junho de 2023; e, (iii) MANUELA VAZ ARTIGAS, brasileira, 
solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade nº 251445616, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob 
o nº 176.006.338-09, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de membro 
do Comitê de Auditoria, com prazo de mandato até 26 de maio de 2027, todos com endereço comercial na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição. 06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi en-
cerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi apro-
vada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, 
Dorival Dourado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia 
Dominicale e Marco Antonio Antunes. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente; DEISE PEIXOTO DOMIN-
GUES - Secretária. JUCESP nº 383.314/22-7 em 29.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e quin-
ze minutos, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 
01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo. 02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os 
Conselheiros Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevi-
cius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Regina Annes Guima-
rães e Marco Antonio Antunes. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo An-
nes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Aprovação da atualiza-
ção da Política de Gestão Integrada de Riscos e de Capital. 05 - DELIBERAÇÕES: Discutida amplamente a maté-
ria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
aprovaram a atualização da Política de Gestão Integrada de Riscos e de Capital, com vigência até 30/06/2023, cujo 
documento faz parte integrante desta ata e encontra-se arquivado no Portal do Conselho de Administração. 06 - 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da 
qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Gui-
marães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Regina Annes Guima-
rães, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Marco Antonio Antunes. RI-
CARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa e DEISE PEIXOTO DOMINGUES - Secretária da Mesa. JUCESP nº 
383.335/22-0 em 29.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Silas Colombo (*)

Nessas situações, 
empreendedores 
acabam dando um 

famoso e histórico tiro no 
pé: secar o investimento 
em marca. 

Com isso, o investimento 
em branding, reputação e 
credibilização fica em se-
gundo plano, e a prioridade 
se torna vender, vender e 
vender e, ao mesmo tempo, 
enxugar para fazer o dinhei-
ro durar até o cenário ficar 
mais favorável para uma 
nova captação. 

Essa solução, historica-
mente (e aprendida a duras 
penas no início da pande-
mia) gera alguns cenários: 
aumento do custo de aqui-
sição via marketing digital, 
uma vez que o mercado 
é inundado pelos concor-
rentes fazendo o mesmo, 
o que leva todos para uma 
briga por preço; diminuição 
das taxas de retenção, já 

Em períodos de incertezas de mercado ou crise política, a reputação 
da marca representa cerca de 52% do valuation da empresa.

Na crise, investimento em marca 
some e leva chance de boas captações
O ano tem sido desafiador para o caixa das startups. Com menos rodadas de investimento para as grandes e maior necessidade de provar 
sustentabilidade para as pequenas, a expectativa é de que o mercado de inovação passe a adotar uma postura mais cautelosa e preventiva, pela 
necessidade de redução de custos

que todo cliente pagante é 
bem-vindo e não necessa-
riamente é ICP (perfil ideal 
de cliente), que ainda saem 
falando mal da empresa, por 
motivos óbvios; e uma dura 
batalha por equilíbrio entre 
crescimento e operação, 
com maior dificuldade nas 
contratações estratégicas.

Não fossem o bastante, 
esses cenários, mesmo 
acobertados por um con-
trole das contas momen-
tâneo e um crescimento 
de receitas a curto prazo, 
mascaram duas sequelas 
ainda mais danosas para 
o futuro da startup, per-
cebidas quando chega 
o momento de voltar às 
conversas com investido-
res: negociações baseadas 
apenas em performance 
financeira que derrubam 
drasticamente o valuation 
e uma dificuldade enorme 
de provar a capacidade de 
crescimento exponencial 
do negócio sem uma quei-

mesmo com as planilhas 
impecáveis, ainda falta a 
demonstração de que o 
público-alvo realmente vai 
abraçar a ideia, e a empresa 
terá a capacidade de liderar 
ou participar de um movi-
mento de expansão desse 
novo mercado. 

Outro ponto importante 
destacado no estudo é que 
77% dos profissionais no 
Brasil buscam trabalhar em 
empresas que constroem 
e nutrem uma reputação 
positiva. 

Dessa forma, quando o 
novo processo de escala e 
captação vier, os melhores 
profissionais estarão enga-
jados ou até mesmo indo 
trabalhar com os concor-
rentes que fortaleceram 
suas marcas. 

Sem contar ainda o óbvio 
(mas nem tanto para grande 
parte dos novos empreen-
dedores) que, sumir do dia 
a dia dos seus consumidores 
e reaparecer só quando a 

tormenta passar deixa um 
estigma na relação. Para 
92% dos brasileiros, marcas 
que não se posicionaram 
ao longo da pandemia ou 
divulgaram ações de im-
pacto social ou mesmo de 
novos produtos e funciona-
lidades que auxiliavam nos 
momentos de readaptação, 
poderiam simplesmente su-
mir do mercado sem deixar 
saudades. 

É natural economizar 
para enfrentar o inverno 
com mais gordura para 
queimar, mas, nesses casos, 
não é inteligente abrir mão 
do que vai te fazer acelerar 
quando o oceano azul se 
abrir novamente, deixando 
a ferramenta apenas para 
os concorrentes mais ex-
perientes, que vão sair na 
frente na retomada e gerar 
uma nova crise para a sua 
empresa enfrentar.

(*) - É fundador e CCO da Motim, 
primeira aceleradora de reputação do 

mundo (https://motim.cc/).
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ma dramática dos novos 
aportes. 

Esses desafios são causa-
dos pela escolha precoce 
de interromper o inves-
timento em marca. Para 
se ter uma ideia, a mais 
recente pesquisa da AMO 
Strategic Advisors revelou 
que a reputação da marca 
representa cerca de 43% 
do valuation da empresa. 

O mesmo estudo ainda 
aponta que, em períodos 
de incertezas de mercado 
ou crise política/econômica, 
esse valor chega a até 52%. 

Isso acontece uma vez 
que, durante a avaliação 
do preço de uma empresa 
de inovação, a capacidade 
de criar, educar e atingir o 
mercado consumidor é ob-
servada no futuro, ou seja, 

Não há nada pior para 
um restaurante do que 
um cliente solicitar um 
prato do menu e receber 
como resposta que o 
prato está indisponível, 
pois está faltando algum 
insumo. Esse tipo de 
erro pode ser evitado 
facilmente com uma boa 
gestão de estoque e com-
pras. Neste sentido, o 
setor de Compras é fun-
damental para o sucesso 
de um empreendimento 
gastronômico. 

Mas para que o profis-
sional comprador tenha 
um bom desempenho, 
é preciso estar alinhado 
com a cozinha e, acima 
de tudo, com o estoque. 
A definição de estoque do 
empreendimento é defini-
da a partir do seu volume 
de vendas, aplicações 
periódicas da Engenharia 
de Cardápio. 

É preciso apurar as 
vendas diárias, sema-
nais, mensais e definir, 
de forma categórica, o 
que deve ser comprado 
semanalmente, como pro-
dutos de higiene, limpeza 
ou bebidas; os produtos 
quinzenais, como pape-
laria; aqueles que devem 
ser comprados a cada dois 
dias, caso de perecíveis; 
ou as compras diárias, 
como hortifruti. 

Quanto maior o controle 
do estoque, mais eficaz 
será a compra e mais 
seguro e fresco o prato 
chegará à mesa do cliente. 
Para isso, é preciso definir 
o “estoque mínimo e má-
ximo”, acompanhando o 
movimento do estoque e 
compras por um período 
representativo.

“Por pelo menos dois 
meses, o comprador 
deve acompanhar o es-
toque e a frequência de 
compras para entender 
quais ajustes precisam 
ser feitos”, explica Vera 
Araújo, especialista da 
VA Gestão de Negócios. 
A especialista indica 
que se deve trabalhar 
com pelo menos 10% de 
margem de segurança 
de estoque mínimo e 
de 20% para estoque 
máximo. 

“A partir da observação 
do movimento do esto-
que, da análise quantita-
tiva de insumos utiliza-
dos diariamente e deste 
cálculo simples, o setor 
de compras será mais 
assertivo, o que impac-
tará de forma positiva no 
desempenho da cozinha, 
salão e caixa”, finaliza 
a especialista. - Fonte 
e outras informações: 
(https://vagestaodenego-
cios.com/).

Compras: como 
manter um estoque 

abastecido sem 
desperdício
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