
A economia brasileira 

ainda vive um período 

de instabilidade com 

o aumento no valor de 

seus produtos

Cada vez mais, os varejis-
tas estão sofrendo com 
a falta de um planeja-

mento estratégico destinado 
a período de crise econô-
mica, onde as vendas são 
baixas e faturamento cada 
vez menor. A crise existente 
tem pressionado as vendas 
tanto da indústria quanto 
do varejo, o que intensifi ca 
a busca por resultados, bem 
como a dinâmica de confl ito 
entre a cadeia de fornecedor 
e varejista.

O mais comum no mercado 
é acompanharmos a intensa 
pressão da indústria para a 
aceitação de pedidos maximi-
zados por parte da equipe de 
compra do varejo. Ao mesmo 
tempo, o setor industrial se vê 
pressionado por esta última 
para que as condições de 
preço sejam cada vez mais 
baixas, dado o resultado fi nal 
em precifi cação e a difícil 
comercialização.

É a volta da famosa discus-
são do “push” (empurrar) 
e “pull” (puxar) da cadeia. 
Isso vem na contramão das 
cadeias colaborativas que, 
por sua vez, vêm fazendo 
parte do debate internacio-
nal, inclusive, com a criação 
de modelos de negócios 
integrados, também conhe-
cidos por “ecossistema”. Do 
ponto de vista do varejista, 
quando se faz uma compra 
com o fornecedor e se avalia 
o fl uxo de venda, muitas 
vezes, não é viável adquirir 
apenas a demanda solicita-
da. E, em alguns casos, é 

indicado comprar apenas 
uma parte dela. 

Como se sabe, existem pro-
dutos que, em determinada 
época do ano, aumentam o 
seu valor (são os chamados 
itens sazonais). Já outros, 
considerando uma compra 
conjunta ou um cenário 
econômico em que o consu-
midor esteja menos receoso e 
suscetível a preço, podem ter 
seus valores mais “aceitados” 
pelos consumidores. Dessa 
forma, e para haver um bom 
desempenho, é essencial 
conhecer não só a economia 
como também a variação que 
seus produtos sofrem em 
relação a ela. 

Ao fazer o devido mape-
amento, é possível traçar 
períodos em que os produtos 
estão em melhores preços e 
condições. E isto não se refe-
re somente a épocas como a 
Páscoa (peixes e chocolates) 
ou Natal (chester e peru). 
Mas, sobretudo, a matérias-
-primas – épocas em que a 
proteína, a soja ou o milho 
estejam mais baratos, por 
exemplo. 

Em outras palavras, deve-
-se conhecer o mercado, 
avaliar as condições, o his-
tórico de demanda, o perfi l 
do cliente. É estar preparado 
para, quando o produto tiver 
uma queda em seu valor, e 
ter um correto planejamento 
de demanda e estoque, com 
entendimento dos aspectos 
fi nanceiros envolvidos. Estas 
são as chaves para o controle 
e sucesso. 

Não compre apenas para 
suprir a demanda. Antecipe-
-se a ela e faça investimentos 
certeiros e econômicos.

(*) - São, respectivamente,
diretora de conteúdo e colaborador 

da Academia de Varejo.

Trabalhe com a
economia a seu favor

Patricia Cotti e Arnaldo Mello (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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CONTRATAR TEMPORÁRIA SEM AGÊNCIA
Empresa pode contatar funcionária temporária diretamente, para 
substituir licença maternidade, sem agência? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DEMITIR FUNCIONÁRIO QUE FARÁ 60 ANOS 
NO MÊS SEGUINTE?

Informamos que perante a legislação trabalhista não há impedimento 
salvo previsão em contrário na convenção coletiva. Assim, orientamos 
verificar junto ao sindicato.

EXTRAVIO DA CTPS 
Funcionária extraviou a CPTS e conseguiu uma nova, como proceder 
para o registro das empresas anteriores? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR APOSENTADORIA 
Funcionária que conseguiu aposentadoria junto ao INSS por invalidez, 
qual critério que a empresa deve usar para fazer a rescisão de contrato, 
pode ser demitida? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO VERIFICAR SE A EMPRESA ESTÁ PAGANDO O PERCENTUAL DE 
GRAU DE RISCO CORRETO. QUAIS TABELAS CONSULTAR E AS LEIS?  

Informamos que a empresa poderá verificar o seu RAT através do seu 
CNAE no anexo I da IN RFB nº971/09 ou anexo V do Decreto nº 3.048/99. 
Base Legal – Art.72, II, §1º da IN RFB nº971/09.

DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO NA SEXTA-FEIRA
Dúvida sobre pagamento de dias na rescisão, funcionários mensalistas, 
quando demitidos na sexta feira, deve ser pago o final de semana? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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rCompanhia Agrícola Igurê
CNPJ 50.669.225/0001-03 – NIRE 35.300.002.342

Extrato da Ata da AGOE realizadas Cumulativamente em 08/01/2016
Data, Hora, Local: 08/01/2016, às 10 hrs na sede social. Presença: Totalidade dos acionistas, ainda, 
Diretores da Cia. para atender a eventuais pedidos de esclarecimentos dos acionistas. Mesa: Sra. 
Gabriela Hall – Presidente. Sra. Erika Auta Porr – Secretária. Convocação: dispensadas Ordem do 
Dia e Deliberações: Em AGO: Foram aprovadas por unanimidade as seguintes matérias: (1) Apro-
vada as contas e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2013 publicadas em 31/12/2014 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresa 
& Negócios; (2) Aprovada as contas e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2014 publicadas em 31/12/2015 nos jornais Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e Empresas & Negócios. (3) Fixou a remuneração dos membros da Diretoria no valor anual 
global de até R$ 15.000,00. Em AGE: (4) Deliberação Aprovada: Reeleição da atual diretoria para 
um novo mandato a encerrar-se na Assembléia Geral que apreciar as contas do exercício findo em 
31/12/2016: (I) pelos acionistas titulares da totalidade das ações ordinárias de Classe A, os Srs. (I.i) 
Henrique Schiefferdecker; (I.ii) Gabriela Hall; (I.iii) Trevor Allan Hall; e (II) pelos acionistas titulares 
da totalidade de ações ordinárias de Classe B, os Srs. (II.i) Erika Auta Porr; (II.ii) Ulrike Porr; (II.iii) 
Michaela Porr. A Declaração de Desimpedimento assinada pelos diretores reeleitos anexo a presente 
ata. (5) Alteração do Objeto Social: Atividade de Reflorestamento e plantio de eucalipto, locação de 
imóveis próprio, em virtude desta alteração o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passa a 
vigorar com a seguinte redação: Artigo 3º - Objeto – O Objeto da sociedade será a exploração de 
atividades agrícolas e pecuárias, reflorestamento de eucaliptos, locação de imóveis próprios, poden-
do também participar de outras empresas. Outros Assuntos de interesse social; Falou a presidente 
sobre a retirada dos diretores Gerda da Silva Pinto, Nelson da Silva Pinto, Henrique Schiefferdecker 
Filho, agradeceu aos retirantes pelo serviços prestados a companhia. Encerramento: A ata foi lida 
aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Gabriela Hall, Secre-
tária da Mesa: Erika Auta Porr. Acionistas Presentes: Gahe Holding S/A, neste ato representada por 
seus Diretores; Henrique Schiefferdecker, Gabriela Hall e Trevor Allan Hall; Eap Holding S/A, neste 
ato representada por seus Diretores:  Erika Auta Porr, Ulrike Porr e Michaela Porr. São Paulo, 08 de 
Janeiro de 2016. Gabriela Hall – Presidente da Mesa. O presente foi extraído do original arquivado 
na JUCESP sob o nº 205.941/17-5 em 05/05/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NH262 PATRIMONIAL S.A.
CNPJ nº 10.704.346/0001-24 - NIRE 35.300.370.830

Extrato da Ata da AGO Realizada no Dia 7/04/2017
Data, Hora e Local: 7/04/2017, às 11h, na sede, à Rua Novo Horizonte n° 262, São Paulo/SP. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Thereza Nickelsburg Brandão Teixeira e Se-
cretário: Victor Brandão Teixeira. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 1. Aprovação das Demonstrações Fi-
nanceiras do exercício de 2016, publicadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Empre-
sas e Negócios” ambos na edição de 30/03/2017. Aprovaram por unanimidade. 2. Aprovação da destinação
do lucro líquido ratificando a distribuição antecipada aos acionistas. Encerramento: Formalidades legais.
Registrada na JUCESP nº 215.785/17-4 em 11.05.17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 (em R$)
Ativo              2016              2015
 Circulante  7.351.099,41  5.713.631,73
 Disponível  7.342.217,20  5.713.514,43
 Outros Créditos  8.882,21 117,30
 Permanente  6.197.228,51  6.561.254,15
 Imobilizado  6.197.228.51  6.561.254,15
 Total Ativo  13.548.327,92  12.274.885,88

Passivo              2016              2015
  Circulante  140.810,26  124.152,96
  Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher  3.603,99  3.151,02
  Impostos e Contribuições a Recolher  118.408,27  104.169,94
  Demais Contas a Pagar  18.798,00  16.832,00
  Patrimônio Líquido  13.407.517,66  12.150.732,92
  Capital Social  9.150.000,00  9.150.000,00
  Lucros ou Prejuízos Acumulados  4.257.517,66  3.000.732,92
Total Passivo  13.548.327,92  12.274.885,88

 Demonstração do Resultado (Em R$)              2016             2015
 Receitas de Aluguéis  2.916.512,89  2.555.528,28
 Impostos sobre Aluguéis  -106.452,81  -93.276,86
 Lucro Bruto  2.810.060,08  2.462.251,42
 Despesas Operacionais  -980.618,33  -1.066.592,06
 Encargos Financeiros Líquidos  902.554,70  605.198,44
 Resultado Operacional (antes IR e CS)  2.731.996,45  2.000.857,80
 Imposto de Renda e Contr Social sobre Lucro  -600.211,71  -459.886,82
 Lucro Distribuídos no Período  -875.000,00  -600.000,00
 Resultado Líquido  1.256.784,74  940.970,98

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - (em R$)
Origens de Recursos             2016             2015
 Das Operações-Lucro Líquido do Exercício  2.131.784,74  1.540.970,98
 Depreciações e Amortizações  364.025,64  393.856,42
 Total das Origens  2.495.810,38  1.934.827,40
 Aplicações de Recursos
 Aquisição de direitos do Imobilizado –  5.481,65
 Remuneração Acionistas  875.000,00  600.000,00
 Total das Aplicações  875.000,00  605.481,65
 Aumento/Diminuição do Capital Circulante
  Líquido  1.620.810,38  1.329.345,75

Demonstração das Mutações do Patimônio Líquido (Em R$)
             2016              2015

Patrimônio Líquido Inicial  12.150.732,92  11.209.761,94
  Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  2.731.996,45  2.000.857,80
  Imposto sobre o Lucro Líquido  -600.211,71  -459.886,82
  Lucros Distribuídos no Período  -875.000,00  -600.000,00
 Patrimônio Líquido Final  13.407.517,66  12.150.732,92

Demonstração Capital Circulante Líquido              2016              2015
 Ativo Circulante  7.351.099,41  5.713.631,73
 Passivo Circulante  -140.810,26  -124.152,96
 Capital Circulante Líquido  7.210.289,15  5.589.478,77
 Variação  1.620.810,38  1.329.345,75

Notas Explicativas
1. Diretrizes Contábeis - As demonstrações financeiras foram elaboradas
em conformidade com as disposições contidas na Lei 4,320/64 e legislação
específica posterior. 2. Capital Social - é de R$ 9,150,000,00 (nove milhões,
cento e cincoenta mil reais) dividido em 915,000 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. 3. Distribuição de Lucros no Período - foram distri-

buídos lucros no decorrer do exercício no valor de R$ 875,000,00 (Oitocen-
tos e Setenta e Cinco Mil Reais), referente a Lucros do Exercício.
São Paulo, 31 de dezembro de 2016.

MOBAR S.A.MOBAR S.A.MOBAR S.A.MOBAR S.A.MOBAR S.A.
CNPJ 05.364.792/0001-05

Demonstrações Financeiras

Sérgio Luiz de Moraes Barros - Diretor
Hélio Hissáo Kamizaki - Contador SP 126021/O-1

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 08 de junho de 2017, às 9:30 horas, na sede social da Companhia,
localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos. 
Ordem do dia: (i) deliberar sobre a eleição dos conselheiros independentes da Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia
na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as
providências cabíveis para a efetivação da deliberação do item “i” acima. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser
representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos 
termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”,  
com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 20 de maio de 2017. 
Madeira Energia S.A. - MESA - Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

Presentes que Lula ganhou de 
chefes de Estado são da União

Ex-presidente Lula.

A decisão é do juiz federal 
Carlos Alberto Loverra, 
da 1.ª Vara Federal de 

São Bernardo do Campo, na 
Grande São Paulo. Entre outros 
argumentos, o ex-presidente 
apontou a “decadência (perda) 
do direito de rever atos admi-
nistrativos de incorporação dos 
bens ao seu patrimônio privado” 
- tendo em vista o transcurso de 
mais de cinco anos entre tais 
ocorrências e a decisão do TCU.

Para Carlos Loverra, o ar-
gumento quanto ao prazo de-
cadencial não deve ser aceito, 
tendo em vista que a contagem 
de tempo inicia-se no dia de 
desligamento do presidente 
do cargo, o que ocorreu 31 de 
dezembro de 2011. Como a 
decisão do TCU foi dada em 31 

A Justiça Federal indeferiu o pedido de liminar em ação ajuizada pelo ex-presidente Lula, o qual pretendia 
a anulação da decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que determinou a incorporação ao patrimônio 
da União de presentes que ele recebeu de chefes de Estado em visitas ofi ciais, quando no exercício do 
mandato presidencial
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ses em visitas ofi ciais, devem 
receber o tratamento geral de 
destinação à União, pois, em 
tese, ao Brasil foram ofertados 
e não à pessoa do Presidente, 
ressalvados aqueles objetos 
de caráter personalíssimo ou 
consumíveis”.

Loverra explica que não há 
que se falar em perigo de dano 
ou risco ao resultado útil do 
processo, requisitos para con-
ceder tutela antecipada, “pois 
a transferência dos bens ao 
patrimônio da União em nada 
interferirá em sua integridade, 
podendo os mesmos serem re-
quisitados e entregues ao autor 
a qualquer tempo mediante 
ordem judicial, caso ao fi nal 
procedente seu pedido” (AE).

de agosto de 2016, não chegou 
a completar o prazo legal de 
cinco anos.

O juiz acrescenta que, se-
gundo a legislação, “presentes 
recebidos de Chefes de Estado 

São Paulo - O Conselho de 
Administração da Vale reafi r-
mou que o processo de escolha 
dos membros de sua diretoria 
executiva, em especial de 
seu novo diretor-presidente, 
Fabio Schvartsman, “ocorreu 
a salvo de qualquer interfe-
rência externa e foi conduzido 
em conformidade com as me-
lhores práticas de mercado”. 

Segundo comunicado da 
empresa, divulgado na sexta-
-feira (19), o processo seguiu 
os ritos e a governança da com-
panhia, resultando “na contratação de um 
profi ssional de mercado cuja reputação 
foi inteiramente formada em empresas 
privadas”. A empresa se manifestou por 
conta da divulgação da delação do em-
presário Joesley Batista, da JBS, em que 
ele afi rma que o senador afastado Aécio 
Neves teria dito que estaria nomeando o 
presidente da Vale, entre outras coisas. 

São Paulo - O Fundo Mone-
tário Internacional completou 
na sexta-feira (19), uma visita 
ofi cial ao Brasil para preparar o 
relatório Artigo IV, documento 
anual da instituição que avalia 
a economia de todos os países-
-membros da instituição. A di-
vulgação deve ocorrer em julho. 

A comitiva foi liderada pelo 
chefe da missão do FMI para o 
Brasil, Alfredo Cuevas. A visita 
começou no último dia 8 e in-
cluiu reuniões em Brasília com 
membros da equipe econômica 
do governo, principalmente na 
Fazenda e no Banco Central. O 
diretor do Brasil no FMI, Alexan-
dre Tombini, também integrou a 
comitiva. Outro participante foi 
o diretor para o departamento do 

O diretor do Brasil no FMI,

Alexandre Tombini, também integrou a comitiva.
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FMI concluiu visita ofi cial ao Brasil e deve 
apresentar relatório em julho

Hemisfério Ocidental do Fundo, 
Alejandro Werner. 

Na sexta-feira, na Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), Werner 
e outros economistas do FMI 
apresentaram um relatório 
sobre a América Latina. A pre-
visão é que a região deve sair da 
recessão este ano. Sobre a atual 
crise brasileira, Werner disse 
que ainda é muito cedo para 
avaliar os desdobramentos, 
mas o FMI está monitorando a 
situação “de perto”. 

De volta para a sede do FMI 
em Washington, a equipe vai 
preparar o Artigo IV, que pre-
cisa ser aprovado e em seguida 
apresentado ao conselho exe-
cutivo do Fundo para discussão 
e divulgação (AE).

Vale: escolha de diretoria e presidente 
não teve interferência externa

especializada no recrutamento 
de executivos “com larga ex-
periência e reconhecimento 
globais, que presta serviços há 
mais de 12 anos para a Vale”.

A Vale informa, ainda, que, 
na última reunião do Conselho 
de Administração da empre-
sa, realizada em 11 de maio 
deste ano, foram renovados 
os mandatos de quase todos 
os executivos, à exceção de 
Humberto Freitas, que, por 
decisão pessoal, optou por dei-
xar a companhia no fi m de seu 

mandato, previsto para o próximo dia 25, 
sem a admissão de qualquer outro diretor.

“O Conselho de Administração da Vale 
reafi rma o seu compromisso com a ética, 
a transparência e a efi ciência de gestão 
voltadas para atender os interesses dos 
seus acionistas, colaboradores, fornece-
dores, clientes e as comunidades onde 
atua”, diz o comunicado (AE).

Conforme a mineradora, no processo 
de escolha, o Conselho estabeleceu uma 
comissão formada por representantes de 
seus principais acionistas controladores, 
que fi cou responsável pela condução do 
processo de identifi cação e escolha do novo 
executivo. Em todo o processo, a comissão e 
o próprio Conselho de Administração foram 
assessorados pela empresa Spencer Stuart, 
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