
Engana-se quem acha 

que o comportamento 

de certas crianças não 

tem nada relacionado 

ao modo como vivem no 

ambiente familiar

Filhos podem desen-
volver o autoritarismo 
por conta da postura 

inadequada dos próprios pais. 
Em meu livro, ‘Síndrome do 
Imperador – Entendendo a 
mente das crianças mandonas 
e autoritárias’, recentemen-
te lançado, pontuo fatores 
que contribuem para que as 
crianças se tornem pequenos 
agressivos e dou soluções para 
ajudar educadores na criação 
de seus filhos.

Primeiramente, é necessá-
rio destacar que os pais não 
podem dar atenção de menos 
e nem demais. Outro ponto 
importante é saber que as 
crianças também têm deveres 
e direitos, por isso, tenha em 
sua casa regras e horários 
estabelecidos. 

Com ampla experiência em 
terapia cognitivo-comporta-
mental, posso dizer que uma 
das soluções é utilizar téc-
nicas como deliberar tarefas 
aos pequenos: guardar seus 
próprios brinquedos, ajudar a 
fazer a lista do supermercado, 
ter horário para brincar, fazer 
o dever e ficar em família. 
Isso gera responsabilidade às 
crianças e os incentiva a serem 
autônomos desde cedo. 

Para pais superprotetores, 
pode ser difícil, mas é uma 
etapa essencial.

Quando atendemos todos 
os desejos de nossas crianças, 
elas podem criar um esquema 
mental de merecimento ou 
grandiosidade. Por exemplo, 
quando fazem birra para ga-
nhar um presente ou quando 
tomam posse de um brinquedo, 
dizendo “esse brinquedo é 
meu”, os pais devem corrigir o 
comportamento na hora, pois 
dando a eles o que querem 
apenas para cessar a birra farão 
com que achem que sempre 
que fizerem aquilo, irão ganhar 
o que desejam. 

Outro erro, que vai de en-
contro a esse, é deixá-los de 
castigo. Castigar não é uma 

opção viável por seu caráter 
de vingança. Isso só irá estre-
mecer a relação entre pais e 
filhos, sem que a criança tire 
algo de aprendizado. Ao invés 
de dizer “você tirou nota bai-
xa, não vai sair por um mês”, 
tente “se você não estudar por 
uma hora, não vai poder jogar 
videogame hoje”.

Já a ausência de reforço po-
sitivo, ou seja, não reconhecer 
ou elogiar quando o filho faz 
algo bom, também prejudica 
no processo de educar. Quando 
a criança é desobediente e faz 
algo positivo, os pais devem va-
lorizar aquele comportamento, 
caso contrário ela irá acreditar 
que nada adianta se esforçar, 
já que não recebe o devido 
reconhecimento.

Outro caso comum que vejo 
em minha vasta experiência 
com atendimento a famílias é 
pais brigarem e xingarem na 
frente de seus filhos. Do que 
adianta dar uma bronca por 
um comportamento que ele 
está replicando e vendo como 
exemplo na postura de seus 
próprios familiares?

É importante ter em mente 
que pais com ausência de limi-
tes, com posturas rígidas ou até 
mesmo que demonstram falta 
de envolvimento com os filhos 
são indicadores para a criação 
de pequenos imperadores. 
Qual tipo de pai, então, seria 
o ideal? Os chamados ‘pais 
recíprocos’. Eles cooperam 
com os filhos, compartilham 
suas decisões, têm limites 
definidos, coerência na educa-
ção e conseguem manter um 
relacionamento aberto com as 
crianças. 

O ideal é equilibrar dois 
fatores: a recompensa pelo 
bom comportamento e a 
punição adequada pelo com-
portamento indesejado, tudo 
isso dentro de um ambiente 
terno e carinhoso. Costumo 
dizer que o tripé da educação 
está em três pilares – o afeto, 
o limite e o lazer.

Como educar 
crianças mimadas?

Lilian Zolet (*)
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AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS
Manisc Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.044.393/0001-11, com sede na Rua Cel. 
Mário de Azevedo, nº 138, Bairro do Limão - CEP 02710-020, no município de São Paulo/SP, com documentos de consti-

foram extraviados os seguintes livros societários da sociedade: (i) Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais nº 01, 
registrado na JUCESP sob o nº 236 na data de 07 de janeiro de 2004; (ii) Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria 
nº 01, registrado na JUCESP sob o nº 236 na data de 07 de janeiro de 2004. São Paulo, 15 de agosto de 2017. A Diretoria.

ª –  J . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087507-
85.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a , 
CPF. 279.288.188-76, que , ajuizou-lhe uma , objetivando o 
recebimento de R$ 10.576,93 (Set/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o requerido em 
local ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 
20 dias supra, pague o quantum reclamado ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-
se em título executivo judicial a inicial pretendida e prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, 
Capítulos II e IV do CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0337338-14.2009.8.26.0100 (USUC 1178). O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 

, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que  
ajuiz(ou)(aram) , visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na 
Rua Samarinda , s/nº - Jardim Panorama - Santo Amaro - 32º Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo - 
SP, com área de 181,78 m², contribuinte nº 178.014.0004-5 (área maior), alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. 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. 

3ª –   EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000051-82.2012. 
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 

, CPF 360.715.718-98, que lhe foi proposta uma  por parte de 
, objetivando o recebimento de R$ 10.191,21 (09/12/2011), acrescidos de 

juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre 
as partes e não pago. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir o prazo de 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de 
custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 
701, § 1º do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se de pleno direito o título executivo 
judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, conforme previsto no Livro I, Título II, 
(art. 702 do CPC), ficando advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª –  EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006675-
87.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Théo Assuar Gragnano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)  

, na pessoa de seu inventariante, que nos autos da 
 proposta por , em 

face de Antoine Gebran, : imóvel de matrícula 15.511 do 5º CRI da Capital, 
descrito como o box nº 472 do 3º andar do Bloco III da Garagem Automática Xavier de Toledo, situado à 
Rua Álvaro de Carvalho, nº 86/96, no 7º Subdistrito-Consolação, com a área total aproximada de 25,12m², 
do qual foi nomeado depositário o executado, Antoine Gebran, CPF nº 186.680.548-72. Estando o Espólio 
de Rosane Maria Sirangelo Gebran em lugar ignorado, foi deferida a sua INTIMAÇÃO da penhora por 
edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 supra, ofereça impugnação à penhora (artigo 525 do NCPC), 
independentemente de nova intimação, na ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores 
termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

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 30 de agosto de 2017, às 10 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 substituição de membros do conselho de Administração da 
Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia para que as mesmas deliberações sejam tomadas no âmbito da Santo
Antônio Energia S.A. (“SAE”). 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, 15 de agosto de 2017. Madeira Energia S.A. - Mesa. 
Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Empresa pode contratar um funcionário por um período determinado 
de 02 meses, como proceder na rescisão? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O VALOR DISTRIBUÍDO DE GORJETA AOS FUNCIONÁRIOS SOMARÁ 
COM O VALOR DOS SALÁRIOS PARA SERVIR DE BASE DO IRRF?

Considerando que o valor distribuído de gorjeta aos funcionários da 
Lei 13.419/2017 será pago somando aos salários, por tratar-se de 
gratificações, participações, interesses, percentagens, com base no 
Art.43, inciso IV do Decreto 3.000/1999, somará c/ o valor dos salários 
para servir de base do IRRF, se o valor atingir a tabela progressiva.

CONTRATAR SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEI
O MEI que exercer as atividades de alvenaria, hidráulica, eletricidade 
e carpintaria e presta serviço para uma empresa, quem deve recolher 
o INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FICOU DOENTE DURANTE AS FÉRIAS
Funcionário que se afasta por doença no curso das férias, como 
proceder com os 15 dias que devem ser pagos pela empresa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM MOVIMENTO TEM A OBRIGAÇÃO DE TER PPRA E 
PCMSO, CASO TENHA FISCALIZAÇÃO TERÁ MULTA? 

Esclarecemos que o PPRA e PCMSO devem ser feito por empresas que 
contratem empregados. Desta forma, se não tiver empregados a empresa 
está dispensada de realizar o PPRA e PCMSO. Base Legal – NR 7 e 9.

SUBSTITUIR A FICHA DE REGISTRO
Empresa utiliza fichas para registro de funcionários e pretende adotar 
o livro de para o registro, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18/05/2017
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 18/05/2017, às 08 horas, na sede social da Alphaville Urbanismo S.A. 
(“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070. 2. Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4°, da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão da presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Presença: Presentes os acionistas Private Equity AE 
Investimentos e Participações S.A. e Gafi sa S.A., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidida pelo Sr. Olímpio Matarazzo Neto e secretariada pelo Sr. Ricardo 
Leonel Scavazza. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da eleição 
e/ou reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 6. Deliberações: Após a discussão das 
matérias, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem nenhuma ressalva deliberaram o que segue: 6.1. 
Aprovação da lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, §1º da LSA, 
e autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do § 2º do mesmo artigo. 6.2. 
Aprovação, por unanimidade de votos, da eleição e/ou reeleição dos seguintes membros do Conselho de 
Administração da Companhia, todos com mandato até a AGO que aprovar as contas do exercício social a encerrar-
se em 31/12/2017, os Srs: (i) Odair Garcia Senra, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG nº 3.259.126 SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF nº 380.915.938-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida das 
Nações Unidas, 8.501, 19° andar, Pinheiros, CEP 05425-070; (ii) Sandro Rogério da Silva Gamba, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, RG nº 4.885.811-7, inscrito no CPF/MF nº 153.803.238-47, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19° andar, Pinheiros, CEP 05425-070; 
(iii) Olímpio Matarazzo Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.396.438 SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF nº 010.076.218-26, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida 
Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP 01453-000; (iv) Ricardo Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, RG nº 28.451.965-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo/SP, com escritório na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP 01453-000; (v) David Adam Roth, 
estadunidense, casado, investidor, Passaporte emitido pelo EUA nº 113.569.783, residente e domiciliado na 1085 
Park Avenue, 14º andar, 10128, Cidade de Nova York, Estado de Nova York/EUA; e (vi) Marcelo Fedak, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, RG nº 30.164.212-6, inscrito no CPF/MF nº 221.417.858-98, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 
1.201, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. O Sr. Olímpio Matarazzo Neto permanecerá como Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia. 6.2.1. Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora 
eleitos e/ou reeleitos tomaram posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse 
lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, arquivado na sede da Companhia, na forma 
da legislação aplicável, e aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou 
sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade. 6.3. Registraram, por fi m, em caráter irrevogável e irretratável, a dispensa, pela totalidade dos 
acionistas da Companhia, dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação prévia e realização de 
reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 
09/12/2013, conforme aditado (“Acordo de Acionistas”). 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada e 
assinada. São Paulo, 18/05/2017. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto - Presidente, Ricardo Leonel Scavazza - 
Secretário. JUCESP nº 280.216/17-8 em 19.06.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marrocos 

Canadá e 
México por 
Copa de 2026 

Muitos já dão como certo 
que Canadá, Estados Unidos 
e México sediarão a Copa do 
Mundo de 2026, mas os três 
países ganharam um adversá-
rio: o Marrocos. No último dia 
do prazo concedido pela Fifa, 
a nação africana apresentou 
oficialmente sua candidatura 
para organizar o primeiro 
mundial com 48 seleções. Essa 
é a quinta vez que o Marrocos 
se oferece para sediar uma 
Copa.

“A Real Federação Marro-
quina depositou seu dossiê de 
candidatura aos comissários 
competentes da Fifa”, diz um 
comunicado da entidade que 
gere o futebol no país. Até 
então, apenas Canadá, EUA e 
México, de maneira conjunta, 
haviam se candidatado.

Desde sua primeira edição, 
em 1930, a Copa só foi rea-
lizada por mais de um país 
em 2002, por Coreia do Sul 
e Japão, mas o presidente da 
Fifa, Gianni Infantino, tem se 
mostrado aberto à hipótese 
de três sedes para um único 
Mundial. Como receberão as 
Copas de 2018 (Rússia) e 2022 
(Catar), a Europa e a Ásia não 
podem entrar na disputa. A 
escolha da sede da edição de 
2026 será anunciada no dia 
13 de junho de 2018 (ANSA).

As pessoas se apegam 
menos às empresas e 
acabam aceitando novas 

propostas avaliando somente 
salário e benefícios, o que mui-
tas vezes gera arrependimento 
e até demissões. 

Em momentos de crise eco-
nômica qualquer mudança que 
tenha relação com empregabi-
lidade deve ser bem pensada. 
Para ajudar a refletir sobre 
esta decisão, Wagner Oliveira, 
especialista em recursos hu-
manos e CEO da Woli, empresa 
referência em treinamentos 
corporativos à distância, le-
vantou algumas questões que o 
profissional deve pensar antes 
de aceitar ou não uma nova 
proposta.

Temas como este são aborda-
dos por Oliveira e Romeu Zema 
Neto, presidente do Grupo 
Zema, durante a Oficina da 
Liderança, uma série de vídeos 
gratuita disponível no Youtube 
(https://goo.gl/1RjSlG).
 1) Por que estou consi-

derando a troca de 

emprego? - Quando con-
sideramos outra oportu-
nidade de trabalho é por 
que algo não está nos 
satisfazendo no local em 
que estamos. Entenda 
exatamente o que não 

Durante o Encontro Anual da Fundação 
Estudar, que aconteceu em São Paulo no 
último dia 7, o empresário Jorge Paulo Le-
mann, um dos principais nomes do mundo 
dos negócios do Brasil e um dos fundadores 
da instituição, palestrou para uma plateia de 
150 bolsistas e ex-bolsistas, os Líderes da 
Fundação Estudar. Confira cinco reflexões 
do empresário sobre carreira, negócios e 
suas metas de vida:
 1) A minha convivência com o risco é 

maior do que a da média, então eu 
acredito que as pessoas tomam pouco 
risco, deveriam tomar mais. Eu tenho 
essa tendência porque fui criado com 
muita liberdade, meu pai morreu cedo, 
minha irmã é mais velha e eu estava sol-
to para me virar por conta própria. Isso 
me deu aptidão para tentar e arriscar 
mais coisas. Nunca fui um estudioso 
que analisasse demais as coisas e tenho 
notado que pessoas mais preparadas 
fazem milhões de análises e estudos 
e, fazendo isso, não se arriscam. É 
preciso lembrar que você não faz nada 
grande, se você não se arriscar.

 2) Para mim, dinheiro é uma maneira 
de medir resultado, até certo ponto. 
Quem me conhece bem sabe que 
eu não sou gastador. O dinheiro é 
moeda para fazer mais negócios. É 
uma maneira prática de ver se você 
está ou não tendo sucesso. Eu tenho 
diversos projetos na área filantrópica 
que tenho muito prazer em fazer, mas 
sinto falta de não poder medir, como 
eu posso nos negócios, se está ou não 
tendo resultados. Dentro dos objetivos 

empresariais, é apenas uma forma de 
medição. 

 3) Se eu fosse começar um negócio 
hoje, seria no ramo da tecnologia. 
Sou fascinado por tecnologia, apesar 
de não me considerar preparado. Da 
mesma maneira que entrei no mercado 
financeiro porque vi oportunidade de 
inovar, hoje em dia vejo as novidades 
pelo Vale do Silício e ia tentar alguma 
coisa nessa área. No Brasil temos um 
atraso tecnológico e uma grande de-
manda. Acredito que eu buscaria um 
nicho para crescer, porque o Brasil 
tem muito espaço para crescer.

 4) Se eu tivesse que ter uma meta, agora, 
seria que tudo isso que nós construí-
mos juntos, Beto Sicupira, Marcel Tel-
les e eu, tivesse longa durabilidade. E 
isso não é simples, porque é necessário 
um processo onde as melhores pes-
soas sejam escolhidas para trabalhar 
junto e que essas pessoas continuem 
escolhendo as melhores pessoas. No 
meio disso, temos as famílias que vão 
ter um papel nesse processo, conduzir 
nossos esforços filantrópicos.

 5) O sonho grande é uma inspiração 
para todo mundo. Quem quer montar 
alguma coisa tem que trabalhar com e 
para outras pessoas. É compartilhado, 
para pessoas participarem junto com 
você. E é importante. As pessoas pre-
cisam encontrar isso, alguma coisa que 
gostem, que os motive e que o mundo 
entenda.

Fonte e mais informações: (www.estudar.
org.br).

Cinco perguntas para se fazer 
antes de trocar de emprego

local de trabalho é sólido, 
ético e tem potencial para 
crescimento;

 4) Onde terei maior pos-

sibilidade de cresci-

mento? - Ver os dois 
lados da moeda é sempre 
indicado nestes casos. É 
possível que você esteja 
em uma empresa menor 
e nela tenha chances 
maiores e mais rápidas 
de crescimento profis-
sional do que em uma 
multinacional complexa. 
Em estruturas maiores 
seu salário para o cargo 
atual pode ser mais alto, 
porém demorará muito 
mais para ser promovido 
ou subir de cargo;

 5) Como é o ambiente 

de trabalho? - Não 
avalie apenas a questão 
financeira, o ambiente 
de trabalho é muito im-
portante para que você 
se mantenha motivado. 
Mais uma vez procure 
conhecer sobre esta nova 
empresa, como tratam 
seus colaboradores no 
dia a dia, como eles se 
relacionam entre si. Vale 
até mesmo buscar infor-
mações sobre seu futuro 
chefe.

está certo. Pode ser a 
distância, o salário, a car-
ga horário, ou mesmo o 
clima dentro da empresa. 
Esta primeira avaliação 
é importante para não 
escolher outro lugar com 
os mesmos “problemas”;

 2) Consigo mudar minha 

situação na empre-

sa atual e evitar a 

troca? - Muitas vezes 
a troca de área, equipe 
ou carga horária pode 
resolver o problema e 
evitar a mudança de em-
prego. Ficar na empresa 
geralmente representa 
um risco menor, pois o 

funcionário já conhece 
o clima, a estrutura e a 
cultura organizacional;

 3) A nova empresa pode 

cumprir com o que 

está prometendo? - É 
comum um profissional 
sair para ganhar duas ou 
três vezes mais e depois 
de poucos meses desco-
brir que a empresa não 
cumpre com o que foi 
acordado ou que o clima 
para se trabalhar não é 
dos melhores. Avalie, 
busque informações com 
funcionários e ex-funcio-
nários da empresa. É im-
portante saber se o novo 

Jorge Paulo Lemann


