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Depois de comprar a marca Mondaine, o Grupo Seculus, 
que está perto de completar meio século de existência, 
passou a investir mais fortemente no mercado internacional, 
produzindo relógios na Suíça e exportando para mais de 15 
países. Além disso, lançou, recentemente, o Banco Semear, 
fruto da incorporação da Seculus Financeira ao antigo Banco 
Emblema. O mais novo banco de negócios do mercado já está 
oferecendo uma política de captação de recursos através de 
títulos de renda fixa, atuando nos segmentos de small business 
e middle-market, entre outros.

expansão foCada 
na alta rentabilidade

o 
grupo ainda optou por deixar o segmento de 
jóias e investir no mercado imobiliário e em 
novas tecnologias. Assim, aliando solidez e 
flexibilidade, tornou-se um dos mais conso-

lidados grupos empresariais de Minas Gerais.
A história do Grupo Seculus é a história de oito 

irmãos e, por si só, já pode ser considerada um case de 
sucesso, uma vez que saímos do zero e construímos, 
com muita união, um grupo empresarial sólido e po-
sitivamente reconhecido pelo mercado. Essa história 
começou em 1892, quando nascia, no município de 
Datas, em Minas Gerais, nosso pai, Arthur Lima 
Azevedo, filho de José Martiniano de Azevedo, um 
homem de raro tino comercial que, por ter sido o 
mais célebre comerciante de jóias das redondezas, 
ficou conhecido como “joalheiro de Diamantina”. 
Foi José Martiniano quem passou aos filhos a ex-
periência de vendedor e o amplo conhecimento do 
ramo joalheiro. 

a r t u r  a z e V e d o
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O filho Arthur herdou de José Martiniano o espí-
rito aventureiro e a grande capacidade de comercia-
lização, mas não quis comercializar jóias prontas, 
como fazia nosso avô. Por isso, entrou na atividade do 
garimpo de diamantes, na qual permaneceu durante 
vinte anos. E numa de suas viagens a Curvelo, onde 
residia uma irmã, Arthur conheceu aquela que viria 
a ser sua esposa e nossa mãe: Semíramis, a jovem 
professora que se tornaria sua companheira para 
toda a vida.

Mas os diamantes começavam a ficar escassos. 
Arthur tentou, então, o garimpo de ouro, mica 
e outros minerais preciosos, porém sem sucesso. 
O sustento de nossa família devia partir de uma 
atividade que dependesse de sua persistência e ca-
pacidade de trabalho e não apenas da sorte. Entrou 
então na atividade de vendas, na qual tinha longa 
experiência em outros ramos, realizando pequenos e 
variados negócios. Para honrar seus 
compromissos e pagar um título 
de vinte contos de réis ao Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais, nosso 
pai mudou-se da cidade de Datas 
para Curvelo. Ali, com nosso irmão 
Jairo, passou a vender pipocas na 
porta do cinema. Após três anos de 
muito trabalho e sacrifício, conse-
guiu liquidar seu compromisso.

Passados três anos nos muda-
mos para Belo Horizonte, onde 
compramos um pequeno bar, 
no bairro Nova Suíça, no ano de 
1956. Pouco depois, surgiu no bar 
um antigo cliente dos negócios de 
nosso pai. Era comprador de uns quadros de san-
tos em “três dimensões”, uma grande novidade no 
mercado da época, que Arthur havia feito e vendido 
no interior de Minas Gerais. O antigo cliente pro-
meteu comprar 600 quadros para uma romaria e a 
proposta animou nossa família. Mas o comprador 
desistiu dos quadros. 

Com isso, passamos a vender os quadros direta-
mente, de porta em porta. E o negócio começou a 
dar certo, apesar do início difícil. Em pouco tempo, 
vendíamos no interior, com catálogo e mostruário. Já 
havia dentro de casa uma organizada fabriqueta, que 
passou a se chamar “Organização Artística Semi” e 
tinha em seus talões de pedidos os dizeres: “Negócios 
claros fazem bons amigos”. Diante de toda essa luta 
e persistência, aprendemos a valorizar a união, que 
jamais foi abalada.

Abraçando a sugestão insistente de um vizinho, 
Luiz Augusto de Souza, que via futuro no ramo de 
jóias, meu irmão Jairo foi até a fábrica do sobrinho 
de Luiz Augusto e adquiriu 16 peças, passando a 
vendê-las a pessoas amigas. Mais tarde, nossa fa-
mília se reuniu, assentada nas camas de um quarto 
da casa de nossos pais, e decidiu, naquela primeira 
reunião, no dia 21 de Abril de 1960, criar aquela que 
seria uma das maiores indústrias joalheiras do país, 
a Seculus S/A. Inicialmente chamada de Joalheria 
Dalzisa Ltda., mais tarde passou a se chamar Ciala 
(Comércio e Indústria Irmãos Azevedo Ltda.), crian-
do, nessa oportunidade, o setor de vendas de jóias no 
atacado, o que conferiu rápido e grande crescimento 
à empresa.

No início, alugamos uma pequena sala na Rua 
dos Carijós, no centro de Belo Horizonte, onde foi 
instalado o primeiro escritório. Mais tarde, transferi-

mos o escritório para duas salas do 
Edifício Juncal, na Rua Tamoios, 
8° andar, surgindo daí a primeira 
joalheria. Com muito trabalho, em 
12 de outubro de 1964, foi instala-
da uma outra joalheria na Galeria 
Ouvidor, de frente para a rua. O 
próximo passo seria em direção ao 
atacado, com a criação da Ciala. Ali 
mesmo, na Galeria Ouvidor, no 4° 
andar, adquirimos seis salas, onde 
instalamos a indústria. De varejista, 
passamos também a atacadistas e 
fabricantes.

Com o desenvolvimento cada 
vez maior da indústria, as seis salas 

já não comportavam integralmente a expansão dos 
negócios. O espaço já havia sido, praticamente, dupli-
cado, mas, ainda assim, não houve lugar suficiente. 
Foram necessárias novas providências. Uma delas 
seria a construção de um prédio que se adequasse às 
dimensões da empresa, em constante crescimento. 
Em 2 de fevereiro de 1978, em plena Avenida Afonso 
Pena, coração da capital mineira, um imponente 
edifício de dez andares foi inaugurado.

Quando nos perguntam qual o segredo do grupo, 
não tenho dúvidas: a filosofia da família Azevedo de 
reinvestimento do capital na própria empresa, além 
do não-endividamento, é nosso grande trunfo, a 
receita para crescer continuamente. Algo aprendido 
e já colocado em prática pela nova geração, ou seja, 
nossos filhos, que vêm paulatinamente especializan-
do-se e assumindo postos nas empresas do Grupo. 

O Grupo 
Seculus, com 

quase 50 anos 
de atividades, 

começou 
investindo no 

segmento 
de jóias
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Aliás, outra grande vitória do Grupo, uma vez que 
já presenciamos o fechamento ou a venda de tantas 
empresas por não haver quem quisesse dar segui-
mento aos negócios dos pais, avós etc.

Hoje, 46 anos depois de sua fundação, o Grupo 
Seculus é um conglomerado empresarial, de capital 
fechado, cujo controle pertence à família Azevedo. 
Atualmente, o grupo conta com cerca de mil co-
laboradores, investindo sempre no planejamento 
estratégico e na profissionalização da gestão, com a 
contratação de talentos altamente qualificados no 
mercado de trabalho.

DIvErSIfICAçãO

O Grupo Seculus, que tenho a satisfação de co-
mandar com mais três irmãos, começou sua trajetória 
investindo no segmento de jóias e se tornou 
conhecido pela marca de relógios Seculus. 
Apesar de ter tido o setor joalheiro como 
carro-chefe por muitos anos, o grupo 
vem não só diversificando sua atuação, 
mas focando os investimentos em se-
tores que se têm mostrado 
ao mesmo tempo sólidos e 
rentáveis. Assim, depois de 
décadas no ramo joalheiro 
e de termos lançado um 
shopping na área central 
de Belo Horizonte, decidi-
mos deixar de lado esses 
empreendimentos e investir pesado nos segmentos 
financeiro, de relógios e imobiliário, além de iniciar 
nossa atuação na área de novas tecnologias. 

Com isso, o grupo vem comemorando a am-
pliação de mercado efetuada através de uma série 
de conquistas, da qual faz parte a compra da marca 
Mondaine, a mais antiga marca de relógios brasi-
leira. Como bem sabe quem é do ramo, a história 
da Mondaine se confunde com a história do relógio 
no Brasil, já que a marca está no país há 55 anos e 
conquistou a simpatia de milhares de brasileiros. Sem 
dúvida, força, tradição, reputação e recall da marca 
são grandes atributos da Mondaine, um dos nomes 
mais conhecidos no mercado relojoeiro nacional. 

Agora, essa marca, que soube, ao longo de mais 
de meio século, interpretar o desejo do público e 
que tem fortes laços com a Suíça, mantendo vivo o 
desejo de oferecer um produto de qualidade superior, 
foi adquirida por nosso grupo e, desde a aquisição, 
realizada no segundo semestre do ano passado, te-

mos procurado imprimir um novo ritmo de gestão 
à marca. Sem deixar de lado todas as qualidades e 
conquistas ao longo desses 55 anos, a Seculus da 
Amazônia S.A. vem implementando projetos para a 
renovação do produto, além de investir em marketing 
para que a marca Mondaine continue expressiva e 
pronta para os novos desafios.

Entre as mudanças que fazem parte da estratégia 
de renovação do produto, está a releitura da logomar-
ca. Como a logomarca é a assinatura da empresa e 
representa a política de trabalho da instituição, suas 
características e o mercado em que atua, havia uma 
necessidade de releitura: na logomarca da Mondaine, 
a bandeira Suíça representa a origem da empresa, 
que possui em seus produtos a qualidade internacio-
nalmente reconhecida dos relógios daquele país. Já as 
cores verde e amarelo remetem à bandeira do Brasil, 

onde está a sede da empresa, tendo a marca 
se consolidado como uma das principais do 
ramo relojoeiro.

A nova logomarca valoriza ainda mais 
o branco e o vermelho, o verde e o ama-

relo. Traz o nome Mondaine um 
pouco mais claro e numa 
fonte mais sutil. Essa evo-
lução rejuvenesce a marca 
e expressa a modernidade 
da empresa, mantendo a 
personalidade e a tradição 
já conhecidas pelos clientes. 

Após essa releitura, a logomarca 
passou a expressar melhor do que nunca a elegância 
dos produtos Mondaine e a contemporaneidade de 
uma empresa em sintonia com os novos tempos.

Além da compra da marca Mondaine e sua con-
seqüente modernização, outras conquistas recentes 
merecem destaque, como o licenciamento para 
distribuição dos relógios Speedo e a distribuição dos 
relógios e bolsas Guess em todo o Brasil. E os bons 
ventos do crescimento também estão soprando em 
terras estrangeiras: a Seculus Internacional A.G., 
que possui 70% de capital brasileiro e já distribui 
relógios Seculus “Swiss made” para 15 países, fe-
chou, recentemente, um contrato para distribuição 
dos produtos em Hong Kong e China. 

Trata-se de um grande ganho para o grupo. 
Afinal, há alguns anos, quem poderia imaginar 
que uma marca de relógios brasileira iria conquistar 
mercados como Hungria, Eslováquia e Rússia? Mais 
significativa ainda é a entrada nos mercados de Hong 
Kong e China, com relógios montados em Bienne, na 
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Suíça, e mediante pagamento de royalties à Seculus 
Internacional. O faturamento da Seculus Relógios 
que, em 2004, foi de R$ 50 milhões, subiu para mais 
de R$64 milhões em 2005. E o faturamento previsto 
para 2006 gira em torno de R$90 milhões. Tudo isso 
em um período no qual o mercado relojoeiro não 
registrou expansão alguma.

mErCADO ImOBIlIÁrIO E  
NOvAS TECNOlOGIAS

Na linha da diversificação inteligente, também 
apostamos nos mercados imobiliário e de novas tec-
nologias. Com 98% dos lotes do condomínio Retiro 
do Chalé, no entorno de Belo Horizonte, vendidos 
e 60% dos lotes do Ville Royalle, em Divinópolis 
(MG), comercializados, a Sorte Construções, empresa 
que faz parte do Grupo Seculus e atua no mercado 
imobiliário com construção e comercialização de 
lotes, prepara os lançamentos dos condomínios 
Gran Royalle, condomínio fechado de alto luxo, em 
Confins (MG) e na cidade de Pouso Alegre (MG). 
O Gran Royalle, em Confins, terá uma área total 
de 560 mil m2, com 324 lotes. Em Pouso Alegre, o 
condomínio contará com uma área de 200 mil m2 e 
um total de 200 lotes.

Serão projetos similares ao de Divinópolis, um 
condomínio horizontal fechado, que abrange uma 
área total de 172.800m2, com 162 lotes cujas áreas 
variam de 600m2 a 1.200m2 cada. O empreendi-
mento tem uma grande área comum constituída de 
portaria, área administrativa e complexo de lazer, 
com piscinas para adultos e crianças, quadras de 
tênis e poliesportiva, playground, pista para cami-
nhada e área coberta, ocupada com salão de festas, 
bar, cozinha, sauna e sala de ginástica. Voltados 
para a classe média alta, os condomínios contam 
com toda a infra-estrutura de lazer e serviços, sendo 
totalmente murados, garantindo maior segurança 
para os moradores. 

Também estamos lançando, no final do ano, o 
condomínio Villa Verde, com 347 lotes de perfil mais 
popular, em Betim (MG) e ainda temos em nosso 
planejamento dois condomínios projetados em Casa 
Branca, próximo a Belo Horizonte, sendo um de 100 
lotes e o outro, em um espaço de 4.200.000m2, com 
1.000 lotes e uma área de preservação ambiental de 
2.200.000m2, que é seu grande diferencial.

A Sorte Construções já construiu dezenas de 
empreendimentos, gerando mais de 10 mil empre-
gos diretos e indiretos nos mais diversos municípios 

onde atua. Atualmente, cerca de 3 mil clientes são 
beneficiários de nossas obras. E como no ramo 
imobiliário, os condomínios têm se mostrado um 
negócio bastante promissor, já estamos estudando 
outros empreendimentos nessa linha. Sempre fo-
cando a qualidade de vida e o meio ambiente, uma 
preocupação constante de todas as empresas que 
compõem o grupo, principalmente da Sorte Cons-
truções, cujos projetos atendem às leis municipais, 
estaduais e federais, sendo que, em todas as etapas, 
há um acompanhamento contínuo da execução 
desses projetos, otimizando sempre o binômio “Custo 
- Benefício” na tomada de decisões.

E como também é preciso sempre olhar para o 
futuro, enxergar o que há lá na frente e o que será 
rentável dentro de alguns anos ou décadas, acredi-
tamos, por exemplo, que, em algumas décadas, os 
negócios na área de Tecnologia da Informação e Co-
municação (TIC) irão ultrapassar o ramo de relógios 
em questão de rentabilidade. Por isso, começamos a 
investir no mercado de novas 
tecnologias; mais precisamente 
no setor de mobilidade, foco da 
Prime Systems, empresa do 
grupo que oferece uma série de 
soluções na área corporativa, 
em parceria com as operadoras 
de telefonia móvel. 

A Prime Systems, fundada 
em 1996, é focada no forne-
cimento de aplicações e no 
desenvolvimento de produtos 
para mobilidade. Sua experi-
ência em tecnologia da infor-
mação, baseada na qualificação de seus profissionais 
e na atualização tecnológica permanente e aliada a 
um compromisso de agilidade e cumprimento de 
prazos com os seus clientes, faz da empresa um 
destaque no setor.

Um dos carros-chefe da companhia é o Vender, 
serviço de automação de força de vendas, através 
do qual pedidos de compra são tirados e lançados 
on-line, permitindo ainda a consulta do histórico do 
pedido e dos pagamentos via celular. Outro serviço é 
o BI Mobile, com o qual mensagens curtas são envia-
das aos clientes pelo celular. O conhecido laboratório 
Hermes Pardini, de Belo Horizonte, por exemplo, 
utiliza o BI Mobile para enviar informações, como 
marcação de exames, aos clientes; algo praticamente 
impossível de se fazer manualmente.

Ainda há outros dois produtos nos quais esta-

finanças

ExPANSãO fOCADA NA AlTA rENTABIlIDADE

O grupo, que 
adquiriu a 
Mondaine, 

promoveu nos 
últimos anos 
uma grande 

diversificação
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mos apostando: OS Mobile 
e Cash Express. Com o OS 
Mobile, usado pela Patrus 
Transportes Urgentes, entre 
outras empresas, os serviços 
de entrega tornam-se mais 
rápidos e eficientes, pois o sistema controla todo o 
fluxo do processo. Já o Cash Express, que será lan-
çado em breve, é considerado o futuro das empresas 
de crédito. Utilizado na análise de crédito, o sistema 
informa CPF, valor do empréstimo, faz todas as che-
cagens e envia ao cliente a pré-aprovação do crédito 
em apenas dois minutos. 

Como o grupo tem procurado permanecer na 
vanguarda, optando por setores promissores, temos 
investido também na profissionalização, que é, sem 
dúvida, um dos pilares que mantêm a organização 
em alta. Por isso, nos últimos quatro anos, investi-
mos na contratação de executivos em todas as áreas. 
Assim, em uma década, a administração, que era 
80% familiar, passou a ser feita 75% por executivos 
contratados. Ou seja, invertemos o cenário para 
modernizar o grupo e os frutos do investimento já 
estão sendo colhidos. 

BANCO SEmEAr JÁ  
NASCE BEm AlICErçADO 

Seguindo a política de investir em ramos rentáveis 
e ao mesmo tempo sólidos, lançamos, em agosto, 
o Banco Semear, um banco múltiplo, fruto da in-
corporação da Seculus Financeira ao antigo Banco 
Emblema. Podemos dizer, sem medo de errar, que 
esse banco nasceu da tradição, experiência, solidez 
e credibilidade acumuladas ao longo de quase cinco 
décadas do Grupo Seculus. E deve frutificar, uma 
vez que o próprio grupo funciona como respaldo, 
alicerce, garantia para os investidores, que precisam 
ter a segurança de aplicar em instituições sérias, que 
tenham um nome a zelar e uma história de sucesso 
por trás. E o grupo, felizmente, torna-se mais sólido 
a cada dia, até pelo fato de termos investido pesado 
em planejamento, estando, inclusive, implantando 
a Governança Corporativa. 

Controlado 100% pelos acionistas do Grupo Se-
culus, o Banco Semear está voltado para a captação 
de recursos via CDB, por um lado, e empréstimos 
para pessoas físicas e jurídicas, por outro. Para 
o investidor, oferece uma política de captação de 
recursos, através de títulos de renda fixa – CDB, 
capaz de assegurar rentabilidade, segurança e li-

quidez. Para as empresas, atua 
especialmente nos segmentos de 
small business e middle-market, 
oferecendo também produtos de 
crédito lastreado em recebíveis e 

capital de giro. O banco ainda ofe-
rece crédito consignado, CDC e empréstimo pessoal 
para pessoas físicas.

O Semear nasceu com a promessa de investir, 
antes de tudo, em transparência, confiança e rela-
ções duradouras, algo semelhante ao que acontece 
nos outros segmentos do grupo. Podemos dizer isso 
porque realmente acreditamos que o respeito aos 
compromissos assumidos, a agilidade e a flexibili-
dade serão alguns dos diferenciais do Semear. Hoje, 
trouxemos ao mercado um novo banco de negócios, 
sustentado por um grupo empresarial sério e forte, 
e queremos nos destacar através da agilidade e da 
flexibilidade. Seremos, sem dúvida, um banco de 
decisões rápidas e um parceiro em que o investidor 
poderá confiar.  

Em termos de captação de recursos, o CDB do 
Banco Semear tem rentabilidade diária indexada 
ao CDI e liquidez total após 30 dias. A aplicação 
mínima é de R$ 5 mil. Os resgates são transferidos 
imediatamente através de TED ou DOC. Já o Capital 
de Giro é a melhor solução de crédito para as em-
presas que necessitam de recursos de curto e médio 
prazos para financiar seu ciclo financeiro, podendo 
renovar essas operações sem burocracia. O Banco 
Semear pode estruturar essa operação segundo a 
necessidade específica do cliente, tanto em termos 
de prazos e condições de pagamento, como também 
em relação às garantias oferecidas. Isso pode ser 
feito através de Desconto de Títulos e Recebíveis. O 
Desconto de Recebíveis é a operação de crédito na 
qual a empresa recebe, antecipadamente e na data 
solicitada, valores referentes a vendas já realizadas. O 
Desconto de títulos é a antecipação do recebimento de 
recursos referentes a valores de duplicatas. O Banco 
Semear oferece taxas competitivas e oportunidade de 
ampla negociação da operação com a empresa. E o 
Desconto de cheques é a disponibilização de recursos 
para que a empresa possa descontar antecipadamente 
os cheques por ela recebidos. 

O banco ainda oferece um novo tipo de serviço 
aos clientes interessados em apresentar cauções em 
licitações governamentais, como garantia de cum-
primento de contratos firmados com o setor público. 
Trata-se de uma operação ágil, que funciona como 
uma garantia a mais, que o Banco Semear assume, 
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responsabilizando-se, total ou parcialmente, pelo 
cumprimento de uma obrigação do cliente.

Há ainda o Crédito Direto ao Consumidor (CDC). 
Com ele, o lojista pode contar com o Banco Semear 
para alavancar seus negócios, vendendo a prazo e 
recebendo à vista. O CDC disponibiliza recursos de 
maneira simples: o consumidor define o que quer 
comprar e o Banco providencia tudo, pagando o 
estabelecimento à vista e parcelando o total para 
o comprador, com taxas muito competitivas. Já 
o Empréstimo Pessoal (EP) é oferecido a pessoas 
físicas, tanto assalariadas quanto aposentadas. Os 
recursos ficam disponíveis com grande agilidade para 
pagamento de dívidas, cobertura de furos no cheque 
especial e rolagem de dívidas em geral. Por fim, há o 
Crédito Consignado em Folha de Pagamento, uma 
nova opção para as empresas pri-
vadas, sem ônus para o empregador 
e com taxas diferenciadas para o 
funcionário.

Com o lançamento do banco, 
o Grupo Seculus passa a possuir 
oito empresas, controladas por uma 
holding de capital privado nacio-
nal, com atuação nos segmentos 
financeiro, imobiliário, tecnologia 
da informação (TI), indústria e co-
mércio de relógios, tendo adquirido 
expressão como conglomerado econômico.

INvESTImENTOS E  
CONqUISTAS DO GrUPO

A Semente – oito irmãos trabalhando juntos, 
acreditando no sonho, lançam a semente que irá 
germinar:
• 1960 - Fundação da Joalheria Dalzisa Ltda. 
• 1962 - Inauguração da primeira joalheria e uma 
pequena oficina de jóias.
• 1964 - Abertura da primeira loja de jóias no centro 
de Belo Horizonte, para, em apenas três anos, ser 
implantada a fábrica de jóias Ciala.
• 1971 - Um marco: início das operações no setor de 
relógios, importando produtos da Suíça fabricados 
exclusivamente para a marca Seculus. 
• 1972 - Início das atividades no ramo imobiliário.

O tronco - um conglomerado empresarial, con-
trolado pela família Azevedo, começa a surgir. A 
solidez do grupo ganha ainda mais força:
• 1978 - Reconhecimento como a maior indústria 

de jóias do Brasil. O grupo inaugura um prédio de 
dez andares para abrigar a sede administrativa e a 
indústria de jóias.
• 1980 - Lançamento do Condomínio Retiro do 
Chalé.
• 1987 - Inauguração do Central Shopping, além da 
torre de 25 andares, onde funciona, hoje, o Banco 
Semear. 
• 1989 - Inauguração da fábrica de relógios na Zona 
Franca de Manaus, através da Seculus da Amazônia 
S.A.
• 1990 - Ingresso no mercado financeiro.
• 1996 - Criação da Prime Systems, Empresa de 
TI.
• 1997 - Chegada ao mercado europeu com os reló-
gios Seculus.

Folhas, Flores e Frutos – multipli-
cam-se as empresas e o grupo amplia 
sua atuação: 
• 2001 - Início da Seculus Finan-
ceira. 
• 2004 - Criação da Seculus Inter-
nacional A.G, com sede em Bienne, 
na Suíça, produzindo e exportando 
relógios Seculus Swiss Made para 
mais de 15 países.
• 2004 - Aquisição de 100% do capital 

social do Banco Emblema S.A. 
• 2005 - Compra da marca de relógios Mondaine, 
com 55 anos de Brasil. O grupo passa a distribuir, 
com exclusividade, relógios Guess no Brasil. 
• 2006- Licenciamento para distribuição e produção 
dos relógios Speedo no Brasil.
• 2006- Fundação do Banco Semear. 

rESPONSABIlIDADE SOCIAl é UmA 
PrEOCUPAçãO CONSTANTE DO GrUPO

O Grupo Seculus sempre apoiou ações e inicia-
tivas de cunho social, pois acreditamos na respon-
sabilidade social como um importante instrumento 
transformador da sociedade. Por isso, 5% do lucro é 
destinado a projetos sociais e iniciativas de entidades 
sérias, que beneficiam milhares de pessoas carentes. 
O principal acionista do grupo, Jairo Azevedo, é o 
fundador e atual presidente da Associação de Promo-
ção Humana Divina Providência, mantenedora de 
47 unidades/projetos que visam sempre a promover 
a dignidade humana. Entre os projetos, está a Cidade 
dos Meninos de São Vicente de Paulo, obra respon-

finanças

ExPANSãO fOCADA NA AlTA rENTABIlIDADE

Em 2006 
lançou o 

Banco Semear, 
a oitava 

empresa do 
conglomerado
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sável pela educação, formação e profissionalização 
de milhares de jovens. 

A Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, 
situada em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, é 
a maior obra da Associação Divina Providência, 
com cerca de 5 mil jovens e adolescentes, entre 
internos, semi-internos e externos, com educação 
formal, formação moral e humana, atividades 
culturais, práticas esportivas, alimentação e mo-
radia. A unidade tem 1.447.000 m2 e todo o seu 
trabalho é feito no sentido de garantir um futuro 
digno aos jovens carentes atendidos, que muitas 
vezes não contam com educação de qualidade, 
lazer e formação moral fora dali.

Os internos da Cidade dos Meninos contam 
também com 100 Casas da Juventude, onde ficam 
sob a tutela de um pai, irmão ou mãe social, que é 
responsável pela formação moral e humana desses 
jovens. Na Cidade, existe uma política de ociosida-
de zero, que não permite que os atendidos fiquem 
um minuto sequer sem atividades a desenvolver. 
Acreditamos que este é um caminho possível 
para livrar os jovens dos perigos das drogas e da 
criminalidade. 

Aliás, a entidade tem grande preocupação 
com a formação profissional. Assim sendo, na 
Cidade dos Meninos funciona um dos Centros 
de Formação Profissional Divina Providência, 
que oferece cursos profissionalizantes de Ajus-
tagem, Apicultura, Arte culinária, Artesanato, 
Cabeleireiro, Corte e costura, Costura industrial, 
Depilação, Digitação, Garçom, Horticultura, 
Informática, Office boy/girl, Operador de tele-
marketing e Secretariado. 

Na Cidade dos Meninos, que tem 80 mil m2 de 
área construída, hoje são atendidos cerca de 1.200 
internos, 500 semi-internos e 2.900 externos. São 70 
cursos disponíveis, além da escola do 1º e do 2º grau, 
refeitório para 2.400 pessoas, 100 casas da juventude, 
27 quadras de esporte, piscina olímpica e pista de 
atletismo. O projeto ainda atende idosos, que recebem 
alimentação, cuidados médicos e de enfermagem e 
terapia ocupacional.

A ASSOCIAçãO

A Associação Divina Providência é uma enti-
dade sem fins lucrativos que, desde 1984, trabalha 
em prol da construção de um mundo melhor. Ao 
todo, são 47 obras dedicadas à promoção do senso de 
independência nas pessoas. As ações da Associação 
vão desde distribuição de cestas básicas a políticas 
de fomento à atividade empreendedora através do 
Banco da Divina Providência. Todo esse trabalho é 
mantido por pessoas e empresas conscientes de seu 
dever social de ajudar a modificar a realidade dos mais 
carentes, sendo que a entidade não recebe nenhuma 
ajuda significativa do Governo. 

Para entender melhor a importância da Asso-
ciação, é necessário voltar às condições que possi-
bilitaram o seu nascimento. Em 1978, iniciou-se o 
atendimento à população carente com alimentos e 
roupas, na região do abrigo São Paulo, construído 
pela Associação em Belo Horizonte. Em 1983, ano 
considerado como da fundação, a Associação passou 
a ajudar um grande número de famílias, diversifi-
cando o atendimento, não só quanto aos locais como 
também às formas e, a partir de 1995, a Divina 
Providência passou a existir juridicamente. Em 
1997, foi firmado um convênio entre a Associação e 
as obras unidas do Conselho Particular São José do 
Calafate, ficando a cargo da Associação a conclusão 
das obras e manutenção da Cidade dos Meninos, Lar 
dos Meninos e Lar dos Idosos. 

A equipe de funcionários da Associação é al-
tamente capacitada, com pessoas que, além de 
exercerem com competência e amor o trabalho 
diário, ainda concedem um pouco de seu tempo a 
algum tipo de atividade voluntária na instituição. 
Nenhum dos diretores recebe salário, ajuda para 
transporte ou qualquer outro tipo de remuneração 
pelo trabalho desenvolvido na Associação. A razão 
de existir da Divina Providência consiste, realmen-
te, em ajudar famílias carentes e, principalmente, 
estimular a promoção humana. Por tudo isso, o 
Grupo Seculus acredita e investe nesse grande e 
importante projeto. 

Artur Azevedo é presidente do Grupo Seculus.
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