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O papel da comunicação 
nas empresas

Muito comuns no 

ambiente de trabalho, 

os problemas de 

comunicação entre as 

pessoas podem estar 

relacionados aos mais 

diversos fatores

São diferenças culturais, 
crenças, hábitos, graus de 
autoconhecimento, falta 

de tempo, omissão de informa-
ções e difi culdades de acesso 
dos colaboradores aos líderes e 
dos líderes aos colaboradores. 

Os ruídos da comunicação 
podem interferir diretamente 
dentro da equipe, na empresa, 
no processo de transmissão de 
informações e na capacidade 
dos líderes de criar um espaço 
de confi ança que proporcione 
dados importantes para o bom 
andamento da organização

Antes de identificar quais 
são as possíveis soluções para 
reverter o quadro de problemas, 
é importante entender que o 
significado da comunicação 
pode ser diferente para cada 
pessoa. As palavras podem ter 
conotações distintas para cada 
um e isso cria os milagres e os 
traumas da expressão, o prazer 
e a difi culdade, a distância ou 
a aproximação. Afi nal, os seres 
humanos têm elementos em 
comum, mas também uma pro-
funda diversidade e autonomia.

Muitas vezes, na dinâmica da 
comunicação, não entendemos 
plenamente as motivações do 
destinatário e não conhecemos 
a sua capacidade de elaborar a 
informação recebida. A nossa re-
fl exão se concentra na importân-
cia de desenvolver plena consci-
ência que o destinatário da nossa 
informação é um protagonista 
ativo, que verifi ca, interpreta os 
conteúdos da mensagem e pode 
aceitá-la ou rejeitá-la, pois somos 
diferentes mesmo na comunhão 

de objetivos.
Para melhorar todo o processo 

comunicativo, é preciso que 
uma nova sensibilidade esteja 
presente no contexto empresa-
rial. É preciso atender às novas 
realidades e exigências dentro 
das organizações, as quais 
devem estar relacionadas ao 
fator humano e à valorização do 
potencial, dos relacionamentos 
interpessoais, do trabalho em 
equipe, do indivíduo como um 
todo e com as suas diversidades. 

Todos esses cuidados terão 
como consequência uma aten-
ção maior na comunicação inter-
pessoal. Ela não é uma simples 
passagem de dados, fenômeno 
mecânico entre estímulo e res-
posta, mas uma troca de conhe-
cimentos, informações, emoções 
entre as pessoas envolvidas.

Desta forma, é preciso criar 
uma troca comunicativa que 
envolva elementos não mensurá-
veis, como a emoção, a empatia 
e a experiência pessoal, com 
evidência na complexidade dos 
elementos envolvidos na relação 
entre comunicador, mensagem 
e destinatário. A comunicação 
é o elemento catalisador da 
criação dos contextos necessá-
rios para atingir os resultados 
estabelecidos.

Sei que é fácil dizer que a co-
municação nas empresas é uma 
das ferramentas importantes 
para o sucesso, porém é difícil 
colocá-la em prática. O fato, no 
entanto, é que a refl exão sobre 
esse aspecto é fundamental 
para a solução de situações 
aparentemente insuperáveis. 
Podemos infl uenciar os cenários 
e a realidade, criando o futuro 
que escolhemos.

(*) - Mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista em 

desenvolvimento das competências 
de liderança organizacional e pessoal, 

é referência em ampliar o poder 
pessoal e a autoliderança das pessoas 

(www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Arara Azul
A população de arara-azul triplicou nos últimos 28 anos, passando de 
1500 indivíduos da espécie em 1990 em todo o Pantanal para mais de 
5 mil aves na região, graças ao Projeto Arara Azul em parceria com a 
Fundação Toyota do Brasil. Nos últimos três anos o Instituto Arara Azul 
iniciou uma nova atividade que apoia ações de proteção da espécie. A 
entidade está com na 4ª edição da campanha “Adote um Ninho”, que 
consiste no apadrinhamento de ninhos, proporcionando a arrecadação 
de recursos e, consequentemente, o fortalecimento do projeto por meio 
da continuidade a ações de pesquisa e monitoramento de ninhos naturais 
e instalação de ninhos artifi ciais na região do Pantanal. Saiba mais em: 
(http://institutoararaazul.org.br).

B - Novo Open Mall 
Situado dentro da estação de mesmo nome, o projeto do Pátio Metrô 
São Bento apresenta um novo conceito que abrange 60 lojas comerciais 
e de serviços, além de um boulevard. O local concebido pelo consórcio 
Scopus Itashopping receberá comércio diversifi cado, lojas de grandes 
marcas e até loja de conveniência. A proposta ainda envolve um amplo 
espaço gastronômico e eventos culturais. O plano de negócios levou em 
conta o público de interesse: fl utuantes, fi xos e ocasionais, bem como os 
residentes numa área de infl uência primária mais restrita, de apenas 10 
minutos de deslocamento a pé. Está estrategicamente posicionado próximo 
a grandes pólos de atração como as ruas comerciais 25 de março, Santa 
Ifi gênia e 15 de novembro. Um verdadeiro conceito de empreendimento 
diferenciado e qualifi cado. Saiba mais em (http://patiosaobento.com.br).

C - Gestão de Franquias
Nos próximos dias 19 e 20, a Goakira, consultoria empresarial focada no 
crescimento e na estruturação de negócios, promove um curso voltado 
para franqueadores, franqueados em potencial e colaboradores de redes 
de franquias. O ‘Gestão que Gera Valor’ deve apresentar estratégias 
para uma boa gestão e a expansão nesse segmento. Serão discutidos 
assuntos como a captação e nutrição de leads, por meio do marketing 
de conteúdo, por exemplo. Além disso, serão abordados processos como 
o recrutamento e a defi nição de um perfi l de franqueados, relaciona-
mento franqueado-franqueador e demais práticas de sucesso. Outras 
informações no site: (http://bit.ly/2vQrq0s).

D - Estágio TIM 
Estudantes em busca de oportunidades têm até o próximo domingo 
(10) para se inscreverem no programa de estágio da TIM. São 200 vagas 
para estudantes da graduação tradicional (universidade) ou tecnólogo 
(escolas técnicas), de diversas áreas como Engenharia, Comunicação, 
Direito, TI, Administração, RH, entre outros. A operadora também oferece 
oportunidades para pessoas com defi ciência. As vagas abertas são para 
Rio de Janeiro; São Paulo e Santo André; Belo Horizonte; Curitiba; Porto 
Alegre; Brasília; Belém e Recife. Os estudantes devem ter previsão de 
conclusão de seus cursos entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. 
Inscrições no site: (www.tim.com.br/programadeestagiotim).

E - Graduação em Música 
A UFSCar divulgou o edital contendo o calendário e as regras da seleção 
para ingresso em 2018 no curso de graduação em Música (Licenciatura), 
ofertado na modalidade presencial no Campus São Carlos (www.ufscar.
br). As inscrições para a prova de conhecimento e habilidade em música 
estarão abertas entre os dias 26 de setembro e 30 de outubro. Os interes-
sados deverão se inscrever diretamente no site (www.vunesp.com.br). É 
necessário que o candidato também participe das provas do Enem 2017, 
que irão compor o resultado fi nal da seleção juntamente com o resultado 
na prova de conhecimento e habilidade em música. O curso oferta 24 vagas, 
em turno integral e tem duração regular de oito semestres. 

F - Debate sobre Trump
Na sexta-feira (15), ocorre no Auditório 333 da PUC, um debate sobre “Os 
Estados Unidos de Donald Trump”.  O encontro contará com a participação 
do prefaciador do livro ‘Revelando Trump’, professor Carlos Gustavo Poggio 
Teixeira, e de dois professores convidados, Luiza Mateo e David Magalhães, 
que são docentes do curso de Relações Internacionais da PUC-SP e fazem 
parte do Núcleo de Estudos sobre Política Externa dos Estados Unidos. O 
evento é aberto ao público e tem capacidade para 200 pessoas. O debate 
terá início às 18h.00, na Rua Monte Alegre 984. O evento é gratuito.   

G - Jovens Músicos
Festival voltado para jovens músicos, ‘Imagine Brazil’ já abriu inscrições. 
O vencedor da competição, que realiza sua 3ª edição no País, disputará a 

fi nal internacional na Europa, com todas as despesas pagas. O concurso 
permite a participação de solistas ou grupos de até 8 pessoas, entre 13 
e 21 anos, residentes no Estado de São Paulo. O prazo para concorrer 
se estende até 29 de setembro e os interessados devem preencher o 
questionário no site (http://br.imaginefestival.net/). Além de valorizar a 
mistura de estilos musicais, o festival incentiva o contato com diferentes 
culturas e a troca de experiências. A versão estrangeira do Imagine 
ocorre em cerca de 10 países.

H - Vagas para Trainee
O Magazine Luiza abriu inscrições para seu processo de seleção de 
Trainee de 2018. Durante o processo, o trainee vai passar por integra-
ção, ter experiência nas lojas, conhecer todas as áreas de negócios, 
participar de projetos estratégicos, além de ter acesso a mentoring e 
treinamento. Para se inscrever, o candidato deve ser formado em 2016 
ou ter formação prevista para 2017 em qualquer curso de graduação. 
Os interessados podem residir em qualquer cidade brasileira, desde 
que tenham condições de viajar e se mudar para localidades onde o 
Magazine Luiza esteja presente. Inglês intermediário também é um 
requisito. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 22, pelo 
link (http://www.99jobs.com/magazine-luiza/jobs/11148-programa-
-trainee-2018?preview=true).

I - Rotina dos Médicos 
Há 24 anos a GoldImagem é sinônimo de excelência em serviços de 
medicina diagnóstica nas cidades de Rio Claro, Limeira e Jabotica-
bal – todas no Interior Paulista. Agora a rede está inovando mais 
uma vez, facilitando a rotina dos médicos que solicitam exames a 
seus pacientes. Com o GoldViewer, o especialista poderá ter acesso 
independente e remoto aos resultados e imagens dos exames de 
seus pacientes. O sistema é totalmente online, sem downloads nem 
instalação, podendo ser acessado a partir de um desktop, notebook 
ou smartphone (Android e IOS). Vale a pena conferir. Acesse: (http://
pacsmed.goldimagem.med.br).

J - Slow Medicine 
No dia 7 de outubro, das 8h30 às 17h00, a Associação Paulista de Me-
dicina, em parceria com o Instituto Slow Medicine Brasil, realiza o 1º 
Encontro Brasileiro de Slow Medicine. O evento, na sede da APM, tem 
o propósito de discutir em profundidade a fi losofi a, os princípios e as 
práticas da chamada “Medicina sem Pressa”, que resgata os aspectos 
essenciais da prática médica, como a primazia do tempo na ciência e 
na arte de cuidar, tendo como fundamento a relação médico-paciente. 
Trata-se de uma fi losofi a que busca oferecer atendimento médico de 
qualidade baseando-se nas melhores evidências científi cas. Outras 
informações: (inscricoes@apm.org.br) ou tel. (11) 3188-4200.
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CRCSP FIRMA CONVÊNIO COM A RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL COM FOCO NOS 

ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

convênio de cooperação técnica no dia 28 de agosto de 2017, na 

RFB da 8ª Região, Marcelo Barreto de Araújo.

Os destaques fi caram por conta das atividades de serviços de 

saúde com alta de 21,6%.

Com receitas de R$ 23,8 bilhões, o aumento foi de 5,2%, 
aproximadamente R$ 1,2 bilhão a mais do que em julho 
do ano passado. No acumulado do ano, o faturamento real 

cresceu 3,5%, atingindo R$ 162 bilhões. Nos últimos 12 meses, 
houve um ligeiro aumento, de 0,7%, o primeiro resultado positivo 
após 21 quedas consecutivas.

Os dados são da Pesquisa Conjuntural do Setor de Serviços 
elaborado pela FecomercioSP com base nos dados de arrecadação 
do ISS do município. Das 13 atividades pesquisadas, oito aponta-
ram crescimento em relação ao mesmo mês do ano passado. Os 
destaques fi caram por conta das atividades de serviços de saúde 
(21,6%); agenciamento, corretagem e intermediação (16,4%); e 
Simples Nacional (10,1%). Somadas, elas colaboraram positiva-
mente com 4,8 pontos porcentuais (p.p) para o resultado geral.

Os piores resultados foram vistos nas atividades de turismo, 
hospedagem, eventos e assemelhados (-26,9%); e técnico-
-científi co (-10%), que, em conjunto, impactaram negativamente 
com 1,2 ponto porcentual para o resultado geral do setor de 
serviços. Segundo a assessoria econômica da FecomercioSP, a 
queda da infl ação e os juros menores, com o ciclo de cortes na 
taxa Selic, melhoraram a confi ança do consumidor, estimulando 

O mercado fi nanceiro reduziu 
a projeção para a infl ação e 
aumentou a estimativa para o 
crescimento da economia este 
ano. De acordo com o boletim 
Focus, divulgado ontem (4) 
pelo Banco Central (BC), a 
expectativa para a expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB, a 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país), foi ajustada 
de 0,39% para 0,5% este ano e 
mantida em 2% para 2018.

Na última sexta-feira (1º), 
o IBGE informou o PIB do 
segundo trimestre do ano com 
alta de 0,2% na comparação 
com primeiro trimestre, na 
série ajustada sazonalmente. 
Na comparação com o segundo 
trimestre de 2016, a variação do 
PIB foi de 0,3%. A estimativa 
do mercado fi nanceiro para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
caiu de 3,45% para 3,38% este 
ano. Para 2018, a projeção do 
IPCA foi reduzida de 4,20% 
para 4,18%.

As estimativas para os dois 
anos permanecem abaixo do 
centro da meta de 4,50%, que 
deve ser perseguida pelo BC. 
Essa meta tem ainda um inter-
valo de tolerância entre 3% e 
6%. Para alcançar a meta, o BC 
usa como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 9,25% ao ano. 
A próxima reunião do Copom, 
responsável por defi nir a Selic, 
está marcada para hoje (5) e 
amanhã (6). A expectativas 
das instituições fi nanceiras é 
que a Selic seja reduzida nesta 
reunião em 1 ponto percentual 
para 8,25% ao ano.

Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação. A expectativa 
do mercado fi nanceiro para a 
Selic ao fi nal de 2017 foi mantida 
em 7,25% ao ano. Para o fi m de 
2018, permanece em 7,50% ao 
ano (ABr).
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Faturamento do setor de serviços 
paulistano registrou alta

Em julho, o faturamento real do setor de serviços na cidade de São Paulo cresceu pelo sétimo mês 
consecutivo, em relação ao mesmo mês de 2016

o crescimento das receitas do setor de serviços no município. 
Considerando o caráter heterogêneo das atividades que en-

globam o setor de serviços, a melhora nas receitas, na visão 
da Federação, acaba sendo um bom termômetro da atividade 
econômica geral (AI/FecomercioSP).

Mercado fi nanceiro eleva 
projeção do crescimento 

da economia

Mercado fi nanceiro reduziu de 3,45% para 3,38% estimativa da 

infl ação para este ano.

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 11.284.204/0001-18  -  NIRE 35.300.393.775
FATO RELEVANTE

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS
You Inc Incorporadora e Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 360, 4.º andar, conjunto 41, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-000, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob o NIRE 35.300.393.775, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.284.204/0001-18 (“Companhia”),
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “B”, em cum-
primento ao disposto no artigo 157, § 4.º, da Lei n.º 6.404, de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e o
artigo 2 da Instrução CVM n.º 358, de 2002, conforme alterada (“ICVM 358/2002”), neste ato comunica a
seus investidores e ao mercado em geral o quanto segue: O Conselho de Administração da Companhia
aprovou a celebração, entre a Companhia e a Paladin YI Homes Investors (Brazil) II, LLC (“Paladin”),
com a interveniência da YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. (“YP II”), do Contrato
de Compra e Venda de Quotas (“Contrato de Compra e Venda”), por meio do qual a Companhia vende
para Paladin um total de 10.976.000 (dez milhões e novecentas e setenta e seis mil) quotas de emissão
da YP II, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, de sua titularidade, sendo 9.696.333 (nove mi-
lhões, seiscentas e noventa e seis mil, trezentas e trinta e três) quotas integralizadas e 1.279.667 (um
milhão, duzentas e setenta e nove mil, seiscentas e sessenta e sete) quotas não integralizadas, repre-
sentativas ao todo de 7,84% (sete inteiros oitenta e quatro centésimos por cento) da totalidade do capi-
tal social da YP II (“Quotas”).   Consoante o Contrato de Compra e Venda assinado em 30.8.2017, a
Companhia recebeu, como contraprestação pela transferência, cessão e alienação das Quotas, o mon-
tante total de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), pagos em moeda corrente nacional, em parcela
única. A Companhia passa a ser titular de 31.024.000 (trinta e um milhões, vinte e quatro mil) quotas,
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, de emissão da YP II, representativas de 22,16% (vin-
te e dois inteiros e dezesseis centésimos por cento) do capital social total e votante da YP II. A Paladin
passa a ser titular de 108.976.000 (cento e oito milhões, novecentas e setenta e seis mil) quotas de emissão
da YP II, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, representativas de 77,84% (setenta e sete intei-
ros e oitenta e quatro centésimos por cento) do capital social total e votante da YP II. A celebração do Con-
trato de Compra e Venda representa a continuidade da parceria entre a Companhia e a Paladin bem como
promoveu um reforço no caixa de curto prazo, permitindo à Companhia fazer frente às necessidades de
consecução de seu plano de negócios para o biênio 2017/2018. A Companhia, em atenção à legislação
aplicável, manterá seus investidores e o mercado informados a respeito do andamento de seus negócios.
São Paulo, 1 de Setembro de 2017. Eduardo Muszkat - Diretor de Relações com Investidores.


