
Nos últimos meses, os 

noticiários estavam 

cheios de reportagens 

sobre cibercriminosos 

usando diferentes 

tipos de ataques para 

desativar dispositivos 

ou redes, roubar 

informações ou 

sequestrá-las para 

cobrar um resgate

De acordo com o Rela-
tório de Ameaças do 
segundo trimestre de 

2017, foram documentados 
cerca de 184 bilhões de vulne-
rabilidades totais. Enquanto a 
maioria desses ataques visava 
grandes redes comerciais, 
também havia um aumento 
significativo em ameaças e 
informações direcionadas a 
dispositivos de usuários indi-
viduais.

Alguns desses ataques, como 
o sequestro de páginas do Fa-
cebook, são frequentemente 
usados para coletar informa-
ções pessoais dos usuários e 
seus amigos online como parte 
de uma operação de roubo de 
identidade. Ao mesmo tempo, 
vimos um aumento nas apli-
cações maliciosas que imitam 
sites legítimos, como bancos, 
prestadores de serviços de 
saúde ou outros serviços que 
são usados pela internet. 
Esses ataques são projetados 
para roubar suas informações 
pessoais e fi nanceiras.

Durante o último trimestre, 
também vimos o crescimento 
contínuo de ataques de tipo 
ransomware destinados a 
hospitais ou instituições de 
serviços financeiros, mas 
também vimos um enorme 
aumento dessas ameaças para 
usuários individuais. A maioria 
dos ataques de ransomware 
são enviados como um arquivo 
mal-intencionado anexado a 
um e-mail. Uma vez que é in-
serido e ativado, o ransomware 
pode criptografar o disco rígido 
e reter a informação, em troca 
do pagamento de um resgate.

Também surgiu uma nova 
família de ataques que visa 
uma ampla gama de dispo-
sitivos conectados em casa, 
como consoles de jogos, TVs 
inteligentes, câmeras de segu-
rança digitais e até dispositivos 
inteligentes que se conectam 
através do sistema Wi-Fi do-
méstico. Os cibercriminosos 
atacam esse tipo de dispositivo 
com o objetivo de controlá-los 
remotamente, coletando suas 
informações ou instalando 
códigos maliciosos que lhes 
permitem adicionar milhões de 
dispositivos comprometidos 
semelhantes a uma grande 
arma cibernética conhecida 
como botnets, que pode ser 
usada para gerar enormes 
volumes de tráfego que satu-
ram e extinguem as redes de 
empresas online escolhidas 
como alvo do ataque ou que 
paralisam o tráfego da Internet.

O que podemos fazer sobre 
isso? Aqui estão quatro reco-
mendações que podem ser 
implementadas imediatamen-
te para tornar a experiência 
online mais segura.

Controlar as redes sociais

Os cibercriminosos criam 
páginas ou contas falsas e, em 
seguida, enviam pedidos de 
amigos cujo objetivo é roubar 
informações ou transformá-las 
em um link que leva a sites 
infectados. Verifi que sempre 

a página de informações 
pessoais da pessoa que envia 
o pedido: quando foi criado, 
ano em que você se formou 
na faculdade ou começou a 
trabalhar ou se reconhece as 
fotografi as ou exibe apenas 
fotos que pareçam ter sido 
baixadas de um banco de ima-
gens. Se a pessoa que envia o 
pedido de amizade é alguém 
que conhece, verifi que se eles 
têm amigos em comum. Verifi -
que suas informações pessoais, 
em caso de dúvida, entre em 
contato direto para descobrir 
se a pessoa criou um novo 
perfi l, caso contrário sua conta 
pode ter sido sequestrada ou 
duplicada.

Verifi car Transações 

Online

A primeira coisa a lembrar é 
que os bancos nunca enviam 
pedidos para revisar contas 
ou pedir verifi cações de senha. 
Esses pedidos, seja online ou 
via e-mail, podem ser igno-
rados ou excluídos. Se você 
receber um e-mail ou uma pá-
gina do navegador com um link 
em anexo, você sempre deve 
verifi car o URL do site antes 
de inseri-lo. O endereço deve 
começar como um endereço 
real: www. (O nome do banco) 
.com, o logotipo está correto? 
A gramática é boa e não tem 
erros de ortografi a? Em caso 
de dúvida, você deve entrar 
diretamente no site ofi cial do 
banco ou ligar para a institui-
ção fi nanceira para garantir 
que o pedido seja legítimo.

Inspecionar E-mail

A maneira mais comum para 
que os usuários baixem um 
software malicioso ou malware 
em seus sistemas é através de 
um anexo de um e-mail. Esta 
é a regra: você NUNCA deve 
clicar em um anexo ou um link 
para uma página da Web que 
vem em um e-mail de alguém 
que não é conhecido, que não 
tenha sido solicitado ou não 
parece totalmente legítimo.

Atualizar dispositivos

Isso é muito importante, 
mas também pode exigir maior 
esforço e trabalho. É acon-
selhável fazer um inventário 
dos dispositivos de casa que 
estão conectados à Internet, 
como telefones, TVs, câmeras 
de segurança, roteadores e/ou 
pontos de acesso sem fi o. Em 
seguida, pesquise on-line para 
ver se há vulnerabilidades que 
os afetam ou patches, para 
garantir que os dispositivos e 
aplicativos estejam trabalhan-
do com os últimos patches 
e versões de seus sistemas 
operacionais.

Agora vivemos num mundo 
digital e o cibercrime faz parte 
desta nova realidade. Todos 
aprendemos a bloquear nossos 
carros, colocar fechaduras de 
segurança em nossas portas, 
olhar os dois lados antes de 
atravessar uma rua e evitar 
becos escuros durante a noi-
te. É hora de desenvolver os 
mesmos hábitos quando nave-
gamos em ambientes digitais. 
Como no mundo físico, não 
podemos estar 100% seguros, 
mas se somos um pouco mais 
cautelosos e incluímos mais 
segurança nas ferramentas e 
aplicações que usamos e de-
senvolvemos, o mundo digital 
em que vivemos será muito 
mais seguro.

(*) É estrategista Sênior de Segurança 
da Fortinet.

News@TI
ClickSoftware e SAP fi rmam parceria 

@A ClickSoftware acaba de anunciar a assinatura de um acordo de 
revendedor global com a SAP. Como parte do acordo, a gigante 

alemã passa a revender a plataforma ClickSoftware Field Service Edge 
como SAP® Scheduling e Resource Management da ClickSoftware. A 
solução, que já está disponível no mercado, permite recomendações 
automatizadas, baseadas em contexto e em tempo real, para o plane-
jamento, programação, execução e análise de serviços para suportar 
uma tomada de decisão inteligente. O SAP Scheduling and Resource 
Management oferece aos clientes uma capacidade aprimorada para 
reduzir os custos de entrega de serviços, melhorar a efi ciência con-
tinuamente e otimizar a experiência do cliente – hoje um diferencial 
competitivo chave (www.clicksoftware.com) ou (https://www.sap.
com/index.html).www.fapesp.br/11235).

São Paulo, quinta-feira, 21 de setembro de 2017
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Vivendo de forma segura 
no mundo digital

Anthony Giandomenico (*)

André Scatolini (*)

Vivemos, nós profi ssionais, em constante pressão para nos 
superarmos a cada dia na área de tecnologia da informação 
(TI), que foi provocada de maneira irreversível e contundente 

pela movimentação implacável da transformação digital. O desafi o é 
mais do que criar soluções inovadoras. É preciso desenvolvê-las em 
velocidade tal que se antecipem às expectativas dos clientes digitais.

Essa meta instigante fi ca um pouco mais clara diante da defi nição 
de transformação digital, da qual me aproprio da realizada pela con-
sultoria global IDC: "É o processo contínuo pelo qual as organizações 
se adaptam a mudanças disruptivas ou as criam no seu ecossistema 
externo por meio de competências digitais. Seu objetivo é inovar com 
modelos de negócios, produtos e serviços que integram o digital e o 
físico de maneira transparente e ainda com experiências, de negó-
cios e de clientes, que geram melhorias na efi ciência operacional e 
organizacional".

Assim, para ganharmos e, ao mesmo tempo, provermos aos clientes 
competências digitais é vital refi nar nosso perfi l, que necessita ter como 
valor agregado o conhecimento profundo das tecnologias emergentes 
para entender como elas podem transformar os negócios de empresas 
dos variados setores da economia. Mas o segredo, acredite, mora na 
certeza de que tecnologia hoje é um facilitador da visão que podemos 
ter e oferecer ao negócio do usuário – uma alavanca para a disrupção.

E na construção da minha visão de negócios, pegando carona, 
certamente, em casos de sucesso, estudos e troca de informações 
estratégicas, elegi machine learning (aprendizado de máquina) como 
trunfo estratégico para inovar. Isso porque os fatores que colocam 
em ebulição o crescimento de machine learning são a sua aplicação 
diversifi cada e a capacidade de aprender e resolver problemas da vida 
real a partir de dados.

Esse algoritmo machine learning é uma parte da Inteligência Artifi cial 
(AI, na sigla em inglês), que concede aos computadores a capacidade 
de aprender sem a necessidade de programação e de encontrar as 
ideias ocultas sem ser explicitamente programado para onde procurar.

Entender a linguagem, reconhecer padrões e aprender com a 
informação podem ajudar as empresas a enfrentarem desafi os signi-
fi cativos e complexos. Esse recurso possibilita "ler" um texto, "ver" as 
imagens e "ouvir" o discurso natural. E sei que a evolução do machine 
learning com inteligência artifi cial não vai parar por aí. Não vou me 
surpreender, portanto, se, no futuro (talvez breve), a computação 
cognitiva seja capaz de aprender também a sentir, a tocar e a provar 
o gosto das coisas. 

Aditivo para os negócios

A vantagem que machine learning proporciona às empresas é a 
capacidade de oferecer novos produtos, serviços diferenciados e 
personalizados, além de aumentar a efi cácia e diminuir o custo dos 
produtos e serviços existentes. Permite ainda que a organização rein-
vente processos de negócios, de ponta a ponta, com inteligência digital.

O potencial é realmente signifi cativo. Fabricantes de tecnologia 
estão investindo fortemente na adição da tecnologia em suas aplica-

Machine learning é trunfo 
estratégico para inovar
No mundo digital, mais do que tecnologia disruptiva, é imperativo ter visão do negócio

ções existentes e na criação de outras. Esse é o "caminho expresso" 
da inovação. Isso porque proporciona às empresas a vantagem de 
descobrir padrões e tendências de conjuntos de dados e automatizar 
análises realizadas tradicionalmente por pessoas, para aprender com 
as interações relacionadas a negócios e fornecer respostas baseadas 
em evidências.

Não por acaso, a IDC projeta que, até 2018, mais de 50% das 
equipes de desenvolvimento vão incorporar serviços cognitivos em 
seus aplicativos, gerando até 2020 uma economia de mais de US$ 60 
bilhões. Ainda segundo projeções da consultoria, a adoção de sistemas 
cognitivos e inteligência artifi cial em diversas indústrias deverá gerar 
receita anual de US$ 47 bilhões em 2020.

As tecnologias cognitivas tornaram-se tão penetrantes que a maioria 
de nós a utilizamos sem perceber. Se você está navegando pela web, 
consultando relatórios meteorológicos para programar uma viagem, 
dirigindo um carro conectado e acessando informações, usando 
reconhecimento de fala em um smartphone, provavelmente está 
utilizando machine learning.

O aprendizado de máquina, portanto, é excelente solução para uma 
série entraves no desenvolvimento de produtos e serviços que antes 
eram inimagináveis. O recurso é capaz de viabilizar e tornar precisos e 
confi áveis projetos em que abordagens tradicionais apresentem falhas.

Alexander Linden, vice-presidente de Pesquisas do Gartner, disse: 
"Há dez anos, lutávamos para encontrar dez aplicativos de negócios 
baseados em machine learning. Agora, nos esforçamos para encontrar 
dez que não usam esse recurso". Esse resultado é mais do que uma 
evolução ou inovação, é uma questão de visão de negócios despertada 
e possibilitada pela tecnologia.

(*) É vice-Presidente de Infra Technologies & Solutions da Resource.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de abril de 2017
Data, hora e local: 12/04/2017, às 17 hs., na Alameda Araguaia, 3571, Conjunto 2003, Barueri/SP. Presença: Único acionista. 
Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação. Mesa: José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson 
Martins Rodrigues – Secretário. Ordem do dia: (1) Criação de 1 Comitê Estratégico e 1 Comitê Independente de Compliance; 
(2) Modificação de estrutura e divisão de competências da Diretoria; (3) Aprovação de regimentos internos dos Comitês da 
Companhia; e, (4) Reforma e Consolidação do Estatuto Social. Deliberações: (1) Aprovada por unanimidade a criação de 2 
Comitês de assessoramento e instrução, de caráter consultivo, com intuito de fornecer pareceres e recomendações relacio-
nados a temas estratégicos e de compliance, para a Companhia e suas controladas; Assim sendo, passa a integrar o Capítulo 
III, a redação dos seguintes artigos: “Artigo 27. A Companhia terá, obrigatoriamente, os seguintes comitês de assessoramento, 
de caráter meramente consultivo: (a) Comitê Estratégico; e, (b) Comitê Independente de Compliance. § 1º. Os Comitês serão 
compostos individualmente por no mínimo 3 e no máximo 7 membros, residentes ou não no país, acionistas ou não, com 
mandato unificado de 1 ano, permitida a reeleição, observadas disposições estatutárias; § 2º. Os comitês deverão avaliar 
assuntos de suas respectivas competências, conduzindo seus trabalhos de acordo com as melhores práticas de governança 
corporativa, para a Companhia e suas sociedades direta ou indiretamente controladas, bem como, exercer demais atividades 
e atribuições estabelecidas em regimentos internos próprios, elaborados pela Assembleia Geral; § 3º. Serão aplicáveis aos 
membros dos comitês de assessoramento ora previstos, as mesmas obrigações e vedações impostas pela lei, aos diretores 
da Companhia. Artigo 28. Compete ao Comitê Estratégico: a) Assessorar a Companhia e suas controladas, em temas de 
estratégia corporativa, operacional e comercial; b) Orientar e monitorar a elaboração e cumprimento de planos de negócios, 
projetos, diretrizes econômicas, financeiras e comerciais, da Companhia e de suas controladas; e, c) Exercer demais atri-
buições previamente estabelecidas pela Assembleia Geral, no regimento interno do Comitê Estratégico; Artigo 29. Compete 
ao Comitê Independente de Compliance: a) Estimular e criar mecanismos para compor o Programa de Integridade, no processo 
de gestão da Companhia e suas controladas; b) Fazer recomendações referentes às políticas relacionadas ao Programa de 
Integridade, assim como, avaliar metodologias de Controle Interno e Compliance; e, c) Exercer demais atribuições previamente 
estabelecidas pela Assembleia Geral, no regimento interno do Comitê Independente de Compliance.” (2) Foi aprovada a 
modificação de estrutura e divisão de competências da Diretoria da Companhia, de modo a refletir sua atual composição e 
atuação; Desta forma, os artigos 20 a 22 da “Seção III – Diretoria” vigerão com a seguinte nova redação: “Seção III – Dire-
toria. Artigo 20. A Diretoria da Companhia é composta por 3 membros: 1 Diretor Presidente, 1 Diretor de Operações e 1 
Diretor Corporativo, eleitos e/ou reeleitos a cada 2 anos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo 
permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores. Os membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente 
com seus cargos, observando-se critérios adotados no mercado. Em caso de renúncia, vacância ou impedimento, o respec-
tivo substituto será escolhido pela Assembleia Geral, até no máximo 30 dias, o membro da Diretoria eleito nessas condições 
exercerá as funções pelo prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. § 1º. Ao Diretor Presidente cabe 
coordenar, acompanhar e supervisionar os demais membros da Diretoria da Companhia e de suas sociedades diretamente 
controladas; § 2º. Ao Diretor de Operações cabe liderar e conduzir a gestão das atividades técnicas e o desenvolvimento de 
cada um dos empreendimentos e projetos da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; § 3º. Ao Diretor 
Corporativo cabe liderar e conduzir as atividades dos departamentos: administrativo-financeiro, recursos humanos e jurídico 
da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; § 4º. Os diretores, sem prejuízo de suas atribuições individu-
ais, agirão sob orientação de um Comitê Estratégico, órgão auxiliar de deliberação da Companhia, vinculado à Assembleia 
Geral. Artigo 21. Compete a qualquer membro da Diretoria isoladamente: a) representar a Companhia ativa e passivamente 
em juízo; b) convocar a Assembleia Geral dos acionistas quando julgar conveniente ou necessário; c) convocar reuniões da 
Diretoria; d) fazer cumprir as deliberações das Assembleias; e) representar a Companhia junto a clientes, fornecedores, 
entidades de classe repartições e órgãos públicos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, inclusive suas autarquias; e, 
f) fazer cumprir os dispositivos do Código de Conduta do Grupo e observar as boas práticas de governança corporativa; 
Artigo 22. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia da Assembleia Geral nos termos do Artigo 19, 
só constituirá a Companhia em obrigações para com terceiros e exonerará estes de responsabilidade para com a mesma, 
os atos, contratos, títulos, cheques e documentos que forem assinados: a) por dois diretores, b) por qualquer um dos dire-
tores em conjunto com um procurador; e, c) por um ou mais procuradores nomeados nos termos do Artigo 23 deste Estatuto 
Social. § único. Os atos, contratos, títulos, documentos ou operações, com valor superior a R$ 200.000,00, deverão obriga-
toriamente ser assinados pelo Diretor Presidente, em conjunto com outro diretor ou procurador da Companhia, nos termos 
estabelecidos acima.” (3) Foram aprovados os regimentos internos dos Comitês de assessoramento da Companhia, conforme 
previsão estatutária, de modo a estabelecer os procedimentos, atribuições e funcionamento dos mesmos; (4) Aprovada a 
reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, que vigorará a partir desta data, com a redação constante do Anexo 
I da presente, tendo em vista as alterações supramencionadas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente Ata 
foi lavrada, lida e aprovada, rubricada e assinada pelos presentes. Barueri/SP, 12/04/2017. Assinaturas: José Antunes 
Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário. José Antunes Sobrinho. Anexo I – Estatuto Social. Capítulo 
I – Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Nova Engevix Participações S/A é uma sociedade 
anônima regida por este estatuto social e pela Lei 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada e demais disposições legais que 
lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede social e foro na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda 
Araguaia nº 3571, Conjunto 2003, Centro Empresarial Tamboré, CEP 06.455-000. § Único. A critério da Assembleia Geral 
dos Acionistas, a Companhia poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimentos de represen-
tação em qualquer parte do território nacional e no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: a) Participação 
em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, sob a forma de sócia, acionista, quotista ou membro de consórcio; b) 
Realização de empreendimentos imobiliários e administração de bens próprios, incluindo compra, venda, locação, incorpo-
ração e demais atividades afins; e, c) Prestação de garantias para empresas do mesmo grupo econômico. Artigo 4º. O prazo 
de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. O capital social da sociedade é de 
R$ 585.600.000,00, divididos em 585.600.000 ações ordinárias nominativas, de valor unitário de R$ 1,00. Artigo 6º. Cada 
ação ordinária confere direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas. Artigo 7º. A Assembleia 
Geral poderá criar capital autorizado. Artigo 8º. O capital social poderá ser aumentado da seguinte forma, sempre que a 
Assembleia Geral o julgue conveniente: a) pela emissão de novas ações, subscritas mediante pagamento; e, b) pelo aumento 
do valor nominal das ações existentes, resultantes quer da incorporação de bens, quer pela aplicação das reservas, ou ainda, 
por quaisquer outros meios, a juízo da Assembleia Geral. Artigo 9º. A não ser pelas hipóteses do artigo 11 abaixo, os acio-
nistas terão direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures 
conversíveis ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que poderá ser exercido no prazo de 30 dias, contados a 
partir da data de deliberação pertinente. Artigo 10. A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e 
bônus de subscrição sem que assista o direito de preferência aos antigos acionistas, quando a colocação for feita mediante 
venda em Bolsa de Valores, ou por subscrição pública, ou ainda, através de permuta de ações, em oferta pública de aquisição 
de controle, nos termos do artigo 172 da Lei das S/A, ou nos termos de lei especial de incentivos fiscais. Também não haverá 
direito de preferência na outorga e no exercício de opção de compra de ações, na forma do disposto no artigo 171, § 3º, da 
Lei das S/A. § Único. Fica vedada a emissão, pela Companhia, de ações preferenciais ou partes beneficiárias. Artigo 11. A 
Companhia poderá, de acordo com plano previamente aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações 
a seus administradores ou empregados, e ainda, a pessoas naturais que prestam serviços à Companhia ou a sociedade sob 
seu controle, conforme vier a ser deliberado pela Assembleia Geral, observadas as disposições estatutárias e as normas 
legais aplicáveis. Artigo 12. As ações serão indivisíveis perante a sociedade, que não lhes reconhecerá mais que um pro-
prietário para cada unidade. Capítulo III – Dos órgãos da Companhia. Seção I – Disposições Gerais. Artigo 13. São órgãos 
da Companhia, sendo os dois primeiros de caráter permanente: a) Assembleia Geral; b) Diretoria; e, c) Conselho Fiscal. § 
1º. A remuneração dos administradores será fixada pela Assembleia Geral. Seção II – Assembleia Geral de Acionistas. 
Artigo 14. A Assembleia Geral é o órgão supremo de deliberação da Companhia e suas decisões obrigam a todos os acio-
nistas, ainda que ausentes. Artigo 15. A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária. A AGO será realizada 
dentro dos 4 primeiros meses subsequentes ao fim do exercício social da Companhia e a AGE será realizada sempre que 
houver interesse social, permitida a realização conjunta de ambas. Artigo 16. A Assembleia Geral, salvo as exceções pre-
vistas na legislação em vigor e neste estatuto social, será convocada pela Diretoria, Conselho Fiscal ou acionistas, na forma 
da lei. Artigo 17. Os trabalhos da Assembleia Geral serão instalados e presididos por um dos acionistas, que será eleito pelos 
demais presentes na abertura, o qual designará um terceiro, também presente, acionista ou não, para secretário de mesa. 
Artigo 18. A Assembleia Geral se instalará conforme previsto em lei. § 1º. Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista 
deverá depositar na Companhia com antecedência mínima de 3 dias corridos, contados da data da realização da respectiva 
assembleia, instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de represen-
tação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos 
que comprovem sua identidade. § 2º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído 
há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de 
fundos de investimento que represente os condôminos. § 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da 
ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação, que deverão indicar adequadamente as matérias a serem 
deliberadas. § 4º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por 
maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Artigo 19. Compete à Assembleia Geral, além das demais 
atribuições previstas em lei: a) reforma do estatuto social; b) tomar as contas dos administradores relativas ao último 
exercício social; c) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; d) deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício e a distribuição de dividendos; e) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e 
liquidação da Companhia, neste último caso, ainda, eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar 
no período de liquidação; f) deliberar previamente sobre a apresentação, pela Companhia, de pedido de falência ou recupe-
ração judicial ou extrajudicial; g) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem 
garantia real; h) deliberar sobre a criação e a composição de Comitês, para assessoramento nas deliberações de assuntos 
específicos de sua competência, bem como, aprovar seus respectivos regimentos internos; i) eleger e destituir os membros 
dos Comitês e Conselho Fiscal, este último se instalado; j) eleger e destituir a qualquer tempo, os diretores da Companhia, 
fixando-lhes as atribuições, observadas as disposições legais e estatutárias; k) fixar os honorários globais dos membros da 
Diretoria e Conselho Fiscal, este último, se instalado; l) fixar a política de atribuição e a distribuição de participação nos lucros 
anuais aos empregados e aos administradores; m) fixar a orientação geral dos negócios, planos, projetos e diretrizes eco-
nômico-financeiras e comerciais da Companhia; n) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais desdobramen-
tos e grupamento de ações; o) aprovar programas de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus 
administradores e empregados; p) aprovar o orçamento anual da companhia; q) autorizar a emissão de partes beneficiárias; 
r) autorizar a aquisição e alienação de bens imóveis e de participações societárias; s) autorizar a aquisição de ações e 
debêntures emitidas pela Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria para posterior alienação, 
observadas as normas legais vigentes; t) escolher a instituição responsável pela preparação de laudo de avaliação das ações 

da Companhia, nos casos e na forma prevista neste estatuto social; e, u) escolher e destituir os auditores independentes da 
Companhia; Seção III – Diretoria. Artigo 20. A Diretoria da Companhia é composta por 3 membros: 1 Diretor Presidente, 1 
Diretor de Operações e 1 Diretor Corporativo, eleitos e/ou reeleitos a cada 2 anos e destituíveis a qualquer tempo pela 
Assembleia Geral, devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores. Os membros da Diretoria deverão 
ter qualificação condizente com seus cargos, observando-se critérios adotados no mercado. Em caso de renúncia, vacância 
ou impedimento, o respectivo substituto será escolhido pela Assembleia Geral, até no máximo 30 dias, o membro da Dire-
toria eleito nessas condições exercerá as funções pelo prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. § 1º. 
Ao Diretor Presidente cabe coordenar, acompanhar e supervisionar os demais membros da Diretoria da Companhia e de suas 
sociedades diretamente controladas; § 2º. Ao Diretor de Operações cabe liderar e conduzir a gestão das atividades técnicas 
e o desenvolvimento de cada um dos empreendimentos e projetos da Companhia e de suas sociedades diretamente con-
troladas; § 3º. Ao Diretor Corporativo cabe liderar e conduzir as atividades dos departamentos: administrativo-financeiro, 
recursos humanos e jurídico da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; § 4º. Os diretores, sem prejuízo 
de suas atribuições individuais, agirão sob orientação de um Comitê Estratégico, órgão auxiliar de deliberação da Companhia, 
vinculado à Assembleia Geral. Artigo 21. Compete a qualquer membro da Diretoria isoladamente: a) representar a Compa-
nhia ativa e passivamente em juízo; b) convocar a Assembleia Geral dos acionistas quando julgar conveniente ou necessá-
rio; c) convocar reuniões da Diretoria; d) fazer cumprir as deliberações das Assembleias; e) representar a Companhia junto 
a clientes, fornecedores, entidades de classe repartições e órgãos públicos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, 
inclusive suas autarquias; e, f) fazer cumprir os dispositivos do Código de Conduta do Grupo e observar as boas práticas de 
governança corporativa; Artigo 22. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia da Assembleia Geral 
nos termos do Artigo 19, só constituirá a Companhia em obrigações para com terceiros e exonerará estes de responsabilidade 
para com a mesma, os atos, contratos, títulos, cheques e documentos que forem assinados: a) por dois diretores, b) por 
qualquer um dos diretores em conjunto com um procurador; e, c) por um ou mais procuradores nomeados nos termos do 
Artigo 23 deste Estatuto Social. § único. Os atos, contratos, títulos, documentos ou operações, com valor superior a 
R$ 200.000,00, deverão obrigatoriamente ser assinados pelo Diretor Presidente, em conjunto com outro diretor ou procura-
dor da Companhia, nos termos estabelecidos acima. Artigo 23. As procurações serão sempre outorgadas em nome da 
Companhia, por instrumento público ou particular, por dois diretores em conjunto. Salvo as procurações “ad judicia” que 
poderão ser por prazo indeterminado, os demais mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, bem como, 
os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Em casos especiais, a Companhia poderá ser representada por um único 
mandatário com poderes específicos. Artigo 24. Não é permitido aos acionistas, conselheiros, diretores, procuradores, 
prepostos ou funcionários, o uso da denominação social em documentos e para fins estranhos ao objeto social e/ou que 
impliquem em responsabilidade para a Companhia. Seção IV – Conselho Fiscal. Artigo 25. A Companhia terá um Conselho 
Fiscal, de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos e igual número de 
suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais. § 1º. O Conselho Fiscal somente será instalado 
a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no § 2º do artigo 161 da Lei das S/A, quando se procederá 
à eleição de seus membros, que exercerão as suas funções até a 1ª AGO que se realizar após a sua eleição, podendo vir a 
ser reeleitos, se renovado o pedido de instalação. Artigo 26. Competem ao Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, 
as atribuições que lhe confere a Lei, sendo seus honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite 
mínimo previsto no § 3º do artigo 162 da Lei das S/A. § Único. Os Membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a 
assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Seção V – Órgãos auxiliares da Administração. Artigo 27. A 
Companhia terá, obrigatoriamente, os seguintes comitês de assessoramento, de caráter meramente consultivo: (a) Comitê 
Estratégico; e, (b) Comitê Independente de Compliance. § 1º. Os Comitês serão compostos individualmente por no mínimo 
3 e no máximo 7 membros, residentes ou não no país, acionistas ou não, com mandato unificado de 1 ano, permitida a 
reeleição, observadas disposições estatutárias; § 2º. Os comitês deverão avaliar assuntos de suas respectivas competências, 
conduzindo seus trabalhos de acordo com as melhores práticas de governança corporativa, para a Companhia e suas 
sociedades direta ou indiretamente controladas, bem como, exercer demais atividades e atribuições estabelecidas em 
regimentos internos próprios, elaborados pela Assembleia Geral; § 3º. Serão aplicáveis aos membros dos comitês de asses-
soramento ora previstos, as mesmas obrigações e vedações impostas pela lei, aos diretores da Companhia. Artigo 28. 
Compete ao Comitê Estratégico: a) Assessorar a Companhia e suas controladas, em temas de estratégia corporativa, ope-
racional e comercial; b) Orientar e monitorar a elaboração e cumprimento de planos de negócios, projetos, diretrizes econô-
micas, financeiras e comerciais, da Companhia e de suas controladas; e, c) Exercer demais atribuições previamente esta-
belecidas pela Assembleia Geral, no regimento interno do Comitê Estratégico; Artigo 29. Compete ao Comitê Independente 
de Compliance: a) Estimular e criar mecanismos para compor o Programa de Integridade, no processo de gestão da Com-
panhia e suas controladas; b) Fazer recomendações referentes às políticas relacionadas ao Programa de Integridade, assim 
como, avaliar metodologias de Controle Interno e Compliance; e, c) Exercer demais atribuições previamente estabelecidas 
pela Assembleia Geral, no regimento interno do Comitê Independente de Compliance. Capítulo IV – Do Exercício Social, 
Demonstrações Financeiras e Dividendos. Artigo 30. O exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social e de cada trimestre civil serão elaboradas as demonstrações 
financeiras exigidas pela legislação vigente. § 1º. É facultado à Diretoria e a seu critério, levantar balanços parciais com base 
nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. § 2º. As demonstrações financei-
ras da Companhia deverão ser elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo 
International Financial Reporting Standards (“IFRS”). § 3º. A Companhia deverá contratar auditores com comprovada 
experiência em demonstrações financeiras de acordo com os padrões internacionais IFRS ou US GAAP. Artigo 31. Do 
resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão 
para o IRPJ e CSLL. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: a) 5% 
serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social; b) 
uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à formação de Reservas para Contingências, 
na forma prevista no Artigo 195 da Lei das S/A; c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida 
com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das S/A; d) a parcela correspon-
dente a, no mínimo, 25% do lucro liquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 
202 II e III da Lei das S/A, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório; e) no exercício em que o montante do 
dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos 
órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no Artigo 
197 da Lei das S/A; e a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser total 
ou parcialmente destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos”, observado o disposto no 
Artigo 194 Lei das S/A, que tem por finalidade preservar a integridade do patrimônio social, reforçando o capital social e de 
giro da Companhia, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite máximo desta reserva 
será de até 100% do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, 
excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% do valor do 
capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembleia Geral deverá deliberar sobre a aplicação do excesso na 
distribuição de dividendos aos acionistas. § 1º. Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão realizados no prazo de 
60 dias a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos e/ou juros sobre 
capital próprio não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 3 anos, reverterão em benefício da Companhia. § 2º. A 
destinação dos lucros para constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos” de que trata o item “e” do 
artigo acima e a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do artigo 196 da Lei das S/A não pode-
rão ser aprovadas, em cada exercício social, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. § 3º. A Companhia poderá 
pagar aos seus acionistas, mediante deliberação da Assembleia Geral, juros remuneratórios sobre o capital próprio nos 
termos do § 7º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, legislação e regulamentação pertinentes. Artigo 32. A Assembleia Geral 
poderá atribuir aos administradores da Companhia uma participação nos lucros, nos termos do § 1º, do Artigo 152, da Lei 
das S/A. § Único. A Assembleia Geral poderá determinar o levantamento de balanços e demonstrações financeiras interme-
diárias, trimestrais ou semestrais, e com base em tais balanços, aprovar a distribuição de dividendos intermediários e 
intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos intermediários e intercalares e juros sobre o capital próprio 
previstos neste Artigo poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo V – Do Juízo Arbitral. Artigo 33. 
A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, 
toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, 
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das S/A, neste Estatuto Social, nas 
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, 
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral. § Único. A lei brasileira será 
a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade da presente 
cláusula compromissória. O Tribunal arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no artigo 7.8 do 
Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral terá lugar em São Paulo/SP, local onde deverá ser proferida a sentença 
arbitral, em língua portuguesa. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo 
conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem. Capítulo VI – Da Liquidação 
da Companhia. Artigo 34. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral 
eleger o(s) liquidante(s), o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, bem como fixar os honorários corresponden-
tes, obedecidas as formalidades legais. Capítulo VII – Das Disposições Finais e Transitórias. Artigo 35. Obedecido ao 
disposto no artigo 45 da Lei das S/A, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor 
patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 36. Os contratos com partes relacionadas 
e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia, ficarão 
arquivados na sede social da mesma, à disposição dos acionistas e serão prontamente disponibilizados quando solicitados. 
§ único. Além dos documentos citados no “caput” deste artigo, a Companhia observará os acordos de acionistas arquivados 
em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora, acatar declaração de voto de qualquer acionista 
signatário, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente 
vedado à Companhia, aceitar e proceder à transferência de ações, à oneração e/ou à cessão de direito de preferência, à 
subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo 
de acionistas. Artigo 37. Os atos de acionista, diretor, empregado ou procurador, que envolvam a Companhia em qualquer 
obrigação relativa a negócios ou operações, fora do escopo previsto no objeto social, bem como, a prestação de garantias 
ou contra-garantias em favor de sociedades cujo capital social a Companhia detenha participação – tais como fianças, avais, 
endossos ou quaisquer outras garantias – são expressamente proibidos e serão considerados nulos, sem efeito e inválidos 
com relação à Companhia, salvo se especificamente celebrados nos termos do Artigo 22 do presente estatuto social. Artigo 
38. É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, 
para negócios estranhos aos interesses sociais. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 313.790/17-6 em 07/07/2017. Flávia 
Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.


