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Transforme seus 
empregados em donos

Faça de seus 

colaboradores donos 

de sua empresa. É isso 

mesmo! Você não leu 

errado e pode fi car 

despreocupado, você 

não está lendo nenhuma 

propaganda de algum 

sindicato qualquer

Alguns dos maiores líde-
res de empresa do Brasil 
seguem esse raciocínio, 

um exemplo é Jorge Paulo 
Lemann, que tem como pilares 
de suas empresas sempre dar 
espaço para as pessoas boas 
e comprometidas, permitindo 
assim que elas construam e 
cresçam dentro da organiza-
ção. Um dos maiores sócios 
dele, o carioca Marcel Telles, 
começou trabalhando para 
Lemann, no Banco Garantia, 
como offi ce boy, a posição mais 
júnior das empresas. 

Ele se destacou, contribuiu 
e subiu nos cargos. Anos de-
pois ele acabou virando sócio 
do banco e um dos homens 
mais ricos do Brasil. Ele se 
transformou em dono. Esta-
belecer os incentivos corretos 
é fundamental para o sucesso 
de uma companhia. Isso ajuda 
a separar as empresas que 
fazem sucesso daquelas que 
veem o seu valor estagnar ou 
mesmo cair. 

Um dos fatores determinan-
tes é o engajamento da força 
de trabalho. Um estudo da 
Aon Hewitt que analisou 6,7 
milhões de colaboradores e 
2.900 organizações no mundo 
inteiro identifi cou que as cor-
porações que apresentavam, 
no período analisado, alto grau 
de engajamento, tiveram um 
retorno 22% superior à média 
do mercado, enquanto aquelas 
nas que o engajamento era bai-
xo performaram 28% abaixo da 
média. Não há dúvidas, então, 
que estamos na presença de 
um efeito fundamental. 

É preciso saber, também, 
como é gerado esse engaja-
mento que faz uma diferença 
tão grande nos resultados. 
Um elemento chave é a men-

talidade de dono, na verdade, 
dos diversos donos: dono das 
responsabilidades, dono de 
missões relevantes, dono dos 
sucessos e reconhecimento, 
dono do orgulho de pertencer 
a uma empresa bem-sucedida e 
ter ajudado na sua criação. Em 
última instância ele será dono 
de parte dos lucros, ou mesmo 
de parte da empresa. 

Esse conceito foi entendido 
não só pelos grandes empre-
sários brasileiros, mas é pedra 
fundamental da cultura no 
Vale do Silício. Os sofi sticados 
investidores dessas terras 
colocam como requerimento 
essencial, para realizar um 
investimento, que a empresa 
aportada reserve uma parcela 
de ações para seus emprega-
dos. A motivação para essa 
exigência é o aumento do valor 
da companhia, pois reter e 
incentivar as pessoas certas 
determina o destino do em-
preendimento. 

Embora a participação acio-
nária ou nos lucros seja um ele-
mento importante, nos últimos 
anos um crescente número de 
estudos vem demonstrando 
que o sentido de propriedade 
não é determinado só por isso. 
Os elementos ‘soft’ ou psico-
lógicos são tão importantes 
quanto. Os colaboradores têm 
que ter liberdade e infl uência 
na resolução dos problemas 
e melhoria dos processos 
relativos à própria atuação. 
Os projetos e as ideias devem 
ser estimulados e as conquis-
tas reconhecidas, sem isso 
nenhuma empresa chega a 
lugar algum. 

Quando essa responsabili-
dade é designada aos colabo-
radores, quando se esperam 
grandes coisas das pessoas e 
elas são devidamente recom-
pensadas por um trabalho 
bem feito, se inicia um círculo 
virtuoso que leva ao sucesso. 
Então sim, converta os empre-
gados em donos. Converta a 
sua empresa numa plataforma 
para que eles virem donos do 
próprio destino. 

 
(*) - Head of Data da CargoX

(www.cargox.com.br).

Javier Kreiner (*)

O opositor venezuelano Leo-
poldo López, preso há mais de 
três anos, afi rmou que a decisão 
do Tribunal Supremo de Justiça 
(TSJ) da Venezuela, de assumir 
as funções do parlamento, é a 
formalização de uma “ditadu-
ra”,  afi rmou, através de sua 
conta no Twitter, o fundador do 
partido Vontade Popular (VP), 
que cumpre pena de quase 14 
anos em uma prisão militar.

A reação do opositor foi di-
vulgada por sua esposa, Lilian 
Tintori. Na série de mensagens, 
López afi rma que acontecem 
“momentos definitivos para 
a Venezuela e toda América” 
onde “devemos escolher se 
estamos a favor da democracia 
ou da ditadura”, e diz que a 
“luta” para “recuperar nossa 
liberdade e democracia deve 
ocorrer em todos os campos”. 
O político, conhecido por ser 
um dos principais opositores do 
chavismo, pediu para a OEA a 
“aplicação da Carta Democrá-
tica e a revisão de cláusulas 
e protocolos democráticos ao 
Mercosul” para seu país.

O governo dos Estados Unidos 

Porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner.
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Foi sancionada com vetos 
e publicada no Diário Ofi cial 
da União de sexta-feira (31), 
a Lei que cria uma política de 
controle de natalidade de cães 
e gatos. A nova lei tem origem 
no projeto aprovado no Senado 
em agosto de 2010 e na Câmara 
dos Deputados no último dia 7. 
Segundo o texto, o controle de 
natalidade de cães e gatos em 
todo o território nacional será 
por esterilização permanente por 
cirurgia, ou outro procedimento 
que garanta efi ciência, segurança 
e bem-estar ao animal.

O programa levará em conta 
o estudo das localidades com 
superpopulação ou quadro 
epidemiológico, além da quan-
tidade de animais a serem 
esterilizados, por localidade. 
Terão prioridade também ani-
mais situados ou pertencentes 
a comunidades de baixa renda. 
Haverá campanhas educativas 
nos meios de comunicação, 
para conscientizar o público 
sobre a posse responsável de 
animais domésticos.

Foi vetado o estabelecimento 
de prazo para a adaptação às 
novas regras por municípios que 
não possuem unidades de con-
trole de zoonoses. Na justifi cativa 
do veto, o presidente Michel 
Temer alegou que a obrigação 
viola a autoridade municipal, 
sem contar que o dispositivo 

O controle de natalidade 

de cães e gatos será por 

esterilização permanente por 

cirurgia.

O programa concede sub-
venção econômica para 
aquisição de materiais 

de construção destinados à 
reforma, ampliação ou conclu-
são de moradias de pessoas de 
baixa renda. A proposta que 
estabelece o fi m do foro privi-
legiado vai cumprir sua quinta 
e última sessão de discussão em 
primeiro turno, fi cando pronta 
para votação. 

Muitas emendas, no entanto, 
foram apresentadas, o que pode 
atrasar a votação da proposta. 
A proposta determina o fi m do 
foro por prerrogativa de função 
para todas as autoridades brasi-
leiras, inclusive o presidente da 
República, nas infrações penais 
comuns. De autoria do senador 
Alvaro Dias (PV-PR), também 
permite a prisão de membros 
do Congresso Nacional conde-
nados em segundo grau nas in-
frações comuns. Hoje, eles são 
julgados pelo STF e só podem 
ser presos após condenação 
defi nitiva naquela Corte. 

Segundo Alvaro Dias, o fi m 

A proposta determina o fi m do foro por prerrogativa de função para todas as autoridades 

brasileiras nas infrações penais comuns.
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As emendas individuais 
apresentadas por deputados e 
senadores ao Orçamento deste 
ano vão sofrer um corte de R$ 
2,3 bilhões. O número, equi-
valente a 26,4% das emendas 
de execução obrigatória, foi 
divulgado na sexta-feira (31) 
e integra o contingenciamento 
geral de R$ 42,1 bilhões que 
será feito nas despesas deste 
ano. Com o bloqueio, os par-
lamentares terão à disposição 
para execução, conforme uma 
programação definida pelo 
Executivo, R$ 6,4 bilhões, o que 
dá aproximadamente R$ 10,8 
milhões por congressista (513 
deputados e 81 senadores).

No total, deputados e se-
nadores apresentaram R$ 
9,1 bilhões em emendas ao 
Orçamento deste ano. O va-
lor de execução obrigatória 
é um pouco menor, de R$ 
8,7 bilhões. É sobre este 
montante que incidiu o con-
tingenciamento. Os recursos 
das emendas são geralmente 
direcionados para obras e ser-
viços nas bases eleitorais dos 
parlamentares. Em sua maior 
parte, a execução é feita por 
um órgão federal em convênio 
com as prefeituras.

O contingenciamento é um 

Deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS).
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Punição 
para loja 

com preços 
diferentes 

para o 
mesmo 
produto

A Comissão de Defesa 
do Consumidor da Câma-
ra aprovou proposta que 
pune o estabelecimento 
comercial,  no caso de 
preços diferentes para um 
mesmo produto nos siste-
mas de informação, como 
o informado na gôndola e 
aquele registrado no termi-
nal de caixa. Essa punição 
incluirá advertência, multa 
de R$ 1 mil na primeira 
reincidência e multa de R$ 
5 mil a partir da segunda 
reincidência.

A fiscalização de preços 
será feita pelos órgãos de 
defesa do consumidor nos 
estados e municípios, que 
receberão o valor arreca-
dado com as multas. Esses 
mesmos órgãos deverão 
publicar anualmente na 
internet a relação dos es-
tabelecimentos que infrin-
girem a regra. A proposta 
inclui as medidas na Lei de 
Afixação de Preços, que 
hoje já determina o paga-
mento do menor preço pelo 
consumidor em caso de 
valores divergentes para 
um mesmo produto.

O texto aprovado é o 
substitutivo apresentado 
pelo relator, deputado Vi-
nicius Carvalho (PRB-SP), 
ao projeto do deputado 
Severino Ninho (PSB-PE), 
e a outros dois que trami-
tam em conjunto e tratam 
do assunto. O substituti-
vo reúne o conteúdo das 
propostas, que segundo 
Carvalho complementam 
a lei atual. “As multas pro-
postas pelo projeto têm a 
finalidade de estimular o 
fornecedor a ser mais di-
ligente. Quando ele falha, 
estabelecendo um preço 
menor na gôndola sem a 
correspondente redução 
no caixa, quem perde é o 
consumidor”, afirmou Car-
valho. O projeto ainda será 
analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Pauta do Plenário do Senado tem 
PEC que acaba com foro privilegiado
A pauta do Plenário desta semana, no Senado, começa trancada pela MP que criou o Programa Cartão 
Reforma, lida na última quinta-feira (30)

do foro privilegiado será um 
avanço histórico. “O que esta-
mos pretendendo é uma nova 
Justiça, que só vai valer se 
eliminarmos os privilegiados e 
tornamos todos iguais perante 
a lei”, declarou o senador. 

Também consta da pauta 
substitutivo da Câmara ao pro-
jeto do Senado que estabelece a 
perda de bens e valores usados 

na prática de exploração sexual 
de crianças e adolescentes. 
Ainda, as emendas dos depu-
tados ao projeto que trata da 
regulamentação de ações de 
infi ltração de agentes policiais 
na internet, em operação para 
fl agrar pedófi los que aliciam 
crianças e adolescentes pelas 
redes sociais. 

Na terça-feira (4), os líderes 

partidários reúnem-se com o 
presidente do Senado, Eunício 
de Oliveira. Um dos temas que 
deve ser tratado é a tramitação 
do projeto de iniciativa popular 
que estabelece medidas contra 
a corrupção. Eunício decidiu 
deliberar sobre o caminho do 
projeto com os líderes antes 
de ofi cializar qualquer decisão 
sobre o assunto (Ag.Senado).

Contingenciamento bloqueia
R$ 2,3 bi de emendas parlamentares

corte provisório nos gastos pú-
blicos. Ele é feito todos os anos 
pelo governo para cumprir a 
meta fi scal do ano. Os recursos 
são liberados ao longo do ano, 
à medida que a meta vai sendo 
atingida. A meta que o governo 
se propôs a entregar em 2017 é 
um defi cit primário de R$ 139 
bilhões. As emendas de ban-
cada de execução obrigatória 
também sofreram um bloqueio 
provisório. O Orçamento deste 
ano autoriza a liberação de R$ 
4,3 bilhões, dos quais R$ 1,1 
bilhão foram represados pelo 
contingenciamento, restando 
R$ 3,2 bilhões para execução.

Para o vice-líder do governo, 
deputado Darcísio Perondi 
(PMDB-RS), o contingencia-
mento total de R$ 42,1 bilhões 
mostra que o governo optou 
por não aumentar tributos. 
Para ele, a iniciativa mostra 
que o governo tem respon-
sabilidade fi scal e está com-
prometido com a entrega da 
meta fi scal do ano. O deputado 
Arlindo Chinaglia (PT-SP) 
criticou o contingenciamento. 
Para ele, a medida prejudica a 
população, pois haverá menos 
recursos para áreas importan-
tes, como saúde e educação 
(Ag.Câmara).

Controle de natalidade 
de cães e gatos

Líder da oposição, EUA e OEA 
condenam “golpe” na Venezuela

também “condenou” a decisão 
do TSJ da Venezuela. Segundo 
o porta-voz do Departamento 
de Estado, Mark Toner, o ju-
diciário “usurpou” os poderes 
da Assembleia Nacional eleita 
democraticamente. “Esta rup-
tura das normas democráticas 
e constitucionais prejudica em 
grande medida as instituições 
democráticas da Venezuela e 
nega ao povo venezuelano o 
direito de moldar o futuro de 
seu país através de seus repre-
sentantes eleitos. Consideramos 
isso um grave revés para a de-
mocracia na Venezuela”.

O secretário-geral da OEA, 
Luis Almagro, tachou de “auto-
golpe de Estado” a manobra da 
Corte e reiterou a necessidade 
de convocar de maneira “urgen-
te” um Conselho Permanente 
conforme prevê o Artigo 20 da 
Carta Democrática.

Cerca de 20 países, dos 35 
Estados-membros, se com-
prometem em uma declaração 
conjunta a fazer um roteiro 
“no menor prazo possível” 
para “apoiar o funcionamento à 
democracia e o respeito ao Es-
tado de Direito” na Venezuela 
(Agência EFE).

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017328-
46.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Eventuais interessados desconhecidos, que lhe foi proposta uma ação de Tutela Antecipada 
Antecedente por parte de Marcos Eduardo Francisco, alegando em síntese: A Associação indicada 
acima foi fundada em 15/12/2005, oportunidade em que os presentes deliberaram e aprovaram o 
Estatuto Social, bem como a eleição e a posse de sua primeira Diretoria e Conselho Fiscal, para o 
triênio 15/12/2005 a 15/15/2007, conforme ata de fundação lavrada na referida data. Após a 
deliberação e aprovação do estatuto social e após a eleição da única chapa que se apresentou para 
concorrer ao pleito, a Diretoria da Associação foi constituída da seguinte forma: Presidente Marcos 
Eduardo Francisco, Vice José Eduardo Medeiros de Carvalho, 1º Secretário Osvaldo Olinto Júnior, 2º 
Secretário Marco António Magalhães, 1º Tesoureiro Adriana Aparecida Gomes, 2º Tesoureiro José 
Bernardo da Silva Filho, Diretor Social Alice Aparecida Soares, Conselho Fiscal, Osvaldo Luis 
Alexandre, José Bernardo da Silva Filho e Marilda Francisca de Faria. Não foram eleitos suplentes 
para a Diretoria e conselho Fiscal. Tendo o autor requerido a antecipação da tutela para a nomeação 
do requerente interessado como administrador provisório da Associação denominada Associação 
Popular Fraternidade Cristã, com a procedência total da ação. Dando-se à causa o valor de 
R$1.000,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

provocaria insegurança jurídica. 
Também foi vetado o trecho que 
estabelece que as despesas com 
o programa virão da seguridade 
social da União, mediante contra-
partida dos municípios de pelo 
menos 10% dos recursos. 

Na justifi cativa para o veto, 
consta que essa regra atrela 
recursos da seguridade social 
a programa não vinculado dire-
tamente à saúde. A estimativa 
do impacto fi scal é de R$ 23,4 
bilhões, o que comprometeria o 
equilíbrio fi nanceiro e entraria 
em confl ito com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2017 (Ag.Senado). 


