
Nicholas Nassim Taleb 

fala que deveríamos 

ter um dia nacional 

para celebrar os 

empreendedores. 

Isso, segundo ele, seria 
uma forma de compen-
sação por eles tomarem 

riscos pelos outros, um ato 
de heroísmo fundamental 
para o crescimento e até 
sobrevivência de economias. 
Além disso, poucos compre-
endem que os que dão certo 
são beneficiados pelos que 
fracassaram, já que proveram 
conhecimentos sobre o que 
pode dar errado. 

Taleb comenta que, assim 
como sociedades honram 
soldados mortos e não os 
consideram fracassados, 
não deveríamos considerar 
empreendedores como fra-
cassados “a não ser que eles 
ajam de maneira covarde”. 
Se você quer entender o que 
significa um empreendedor 
covarde leia o livro “Bad 
Blood” (editora Alta Books) 
ou assista o recém-lançado 
documentário “The Inven-
tor: Out for Blood in Silicon 
Valley”.

Eles contam a história da 
Theranos e de sua fundadora, 
Elizabeth Holmes, que aos 
19 anos largou seus estudos 
na Universidade de Stanford 
para se dedicar ao propósito 
de fazer a diferença na vida 
das pessoas. Sua revolucioná-
ria empresa prometia realizar 
mais de 250 diagnósticos de 
doenças a custos extrema-
mente acessíveis com sangue 
colhido por uma pequena 
perfuração no dedo e exa-
minado em alguns minutos. 

A Theranos chegou a valer 
cerca de US$ 10 bilhões, fe-
chou contrato bilionário com 
uma das maiores redes de far-
mácias dos Estados Unidos 
e até influenciou a mudança 
de legislação do Estado do 
Arizona, que permitiu a indi-
víduos realizarem exames de 
sangue sem a necessidade de 
solicitação médica. De fato, 
a empresa nunca conseguiu 
chegar perto do que oferecia, 
apesar de já estar vendendo, 
aparentemente com a es-
perança de nos bastidores 
encontrar uma solução para 
o problema em que se meteu. 

Essa prática conhecida 
como “fake until you make 
it” (algo como enganar até 
conseguir), não é nova (o 
documentário relata Thomas 
Edison enganando investi-
dores por vários anos até 
conseguir lançar a lâmpada 
incandescente). Mas o con-
texto em que vivemos pode 
favorecer esse tipo de ati-
tude. No rastro do advento 
de novas tecnologias e uma 
explosão de startups com 
valores de mercado infla-
cionados, contar histórias 
legais tem resultado em bons 
negócios. 

Isso fi ca evidente quando 
se conversa com muitos em-
preendedores: a referência 
principal do que significa 
empreender mudou de cons-
truir um legado como o de Bill 
Gates ou Jorge Paulo Lemann 
para desenvolver rapidamen-
te um negócio, com uma bela 
narrativa, que garanta uma 
boa estratégia de saída para 
se tornar rico rapidamente. 
Já ouvi: “tenho que manter 
o valor da minha empresa 
até que eu seja adquirido” 
ou “preciso vender o negócio 
antes da próxima recessão”. 

Muitos investidores para-
ram de valorizar o conheci-
mento na área e o compromis-
so com a realização de uma 
intenção para colocar dinhei-
ro e manipular ‘valuations’ 
em histórias que possam ser 
vendidas. Eventualmente, 
algumas delas viram unicór-
nios, mesmo com modelos de 
negócio que estão longe de se 
provar. Só nos últimos cinco 
anos conversei com cente-
nas de startups de serviços 
profi ssionais, área em que 
oferecer soluções baseadas 
em inteligência artifi cial e 
machine learning virou ca-
minho fácil para conquistar 
novos clientes e convencer 
investidores. 

O ponto é que muito do 
que é prometido só é possí-
vel com uma quantidade de 
dados e uma capacidade de 
processamento além do que 
essas startups conseguem 
acessar. Ainda assim os re-
sultados são questionáveis 
já que operam em contextos 
em que a ciência de dados é 
de baixa validade e onde as 
variáveis que infl uenciam os 
resultados, muitas subjetivas, 
difi cultam o entendimento da 
causalidade. 

Isso não as impede de cap-
tar dezenas de milhões de 
dólares, a maioria destinados 
a marketing e vendas (em vez 
de produtos e tecnologias), 
que são utilizados para cap-
tar clientes e justifi car seus 
valores de mercado.

Obviamente não dá para 
ignorar o impacto das novas 
tecnologias e modelos de ne-
gócios e também que existem 
empreendedores sérios que, 
mesmo falhando, continuarão 
a transformar o mundo. Mas 
não dá para sair acreditando 
em milagre. Muito do que é 
oferecido por startups são 
soluções emergentes que 
apesar de parecerem ideias 
geniais precisam ser prova-
das. 

Organizações podem ob-
servar mais e evitar cair em 
armadilhas, se engajando 
em pequenos projetos e os 
escalando à medida em que 
provam ser efi cientes. Fe-
lizmente, muitos deles não 
oferecem os mesmos riscos 
para a vida das pessoas como 
a Theranos. Mas podem dei-
xar muitos mentirosos ricos.

(*) - É vice-presidente executivo 
de estratégia e desenvolvimento 
corporativo da consultoria LHH, 

baseado em Nova York.

Empreendedores 
covardes fazem mal 

à economia
Claudio Garcia (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171

São Paulo, sexta-feira, 02 de agosto de 2019 Página 5

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56.

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da ODONTOCLINIC S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, que deverá se realizar às 9hs do dia 09/08/2019, na sede da Companhia, locali-
zada na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade 
106, Alphaville, CEP 06541-038, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Or-
dinária: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício de 2018; (ii) destinação do resultado do exercício de 2018;  (iii) fixação da remuneração 
anual global dos administradores para o exercício de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) inclusão do 
CNAE para representação comercial no Estatuto Social. Os documentos pertinentes às matérias a serem debati-
das na Assembleia Geral estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. SP, 29/07/2019. A Diretoria.

Osa Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 11.964.439/0001-50.

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da OSA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que deverá se realizar às 11hs do dia 09 de Agosto
de 2019, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Funchal, nº 513, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-909, a fim de deliberarem sobre a seguinte or-
dem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomada de contas dos administradores, exame, dis-
cussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2018; (ii) destinação do
resultado do exercício de 2018;  (iii) fixação da remuneração anual global dos administradores para o 
exercício de 2019. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral
estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. SP, 29 de Julho de 2019. A Diretoria.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 28/08/2019 às 08h55/2º Público Leilão: 30/08/2019 às 11h30

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à  Av. En-
genheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 
- Edifício Berrini One, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, 
venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 
e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte 
imóvel urbano: Unidade Autônoma designada Casa “03”, integrante do Condomínio Res-
idencial Ganges, situado na Rua Ganges, n° 493/495, na Vila No va Manchester, 27ª Sub-
distrito - Tatuapé, contendo: área privativa construída de 59,740m²; área construída comum 
de 0,2870m²; área construída total de 60,027m², área privativa descoberta de 7,770m²; 
área comum descoberta de 36,3134m² (inclusa uma vaga na garagem coletiva); área de 
terreno exclusivo ocupado pela projeção da edificação de 29,557m²; área de terreno total 
de 73,6404m²; correspondendo-lhe uma fração ideal no todo de 11,9572%. Contribuinte n° 
055.365.0052-1 (maior área). Imóvel atualmente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Paulo/SP sob nº 055.365.0106-2. Imóvel devidamente matriculado sob o n° 296.109 no 9° 
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. Imóvel adquirido através da 
escritura datada de 1° de dezembro de 2017, do 7° tabelião de Notas de São Paulo/SP, livro 
6.267, fls. 151, conforme R.02 da matricula n° 296.109 do  9°  Oficial de  Registro de  imóveis 
da Comarca de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 310.091,25 (Trezentos 
e Dez Mil, Noventa e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 
149.550,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais). O arrematante 
pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro  de  escritura,  e  com todas as 
despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado 
em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupaç ão a cargo do arre-
matante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os  Fiduciantes  ALEX  RIOS  DE LIMA, 
CPF nº 300.958.418-06, Carteira de Identidade n° 28.020.144-8-SSP/SP e LUCIANA DA SILVA 
RIOS DE LIMA, CPF nº 313.523.218-23 e Carteira de identidade n° 26.559.586-1- SSP/SP, inti-
mado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comu-
nicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência 
dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) 
fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de ter-
ceiros, exercendo o seu direito de preferência  em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida 
dos encargos, despesas e comissão de 5% do  Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 
2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances 
para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar 
conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. 
CNPJ 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Ata da As-
sembleia Geral Ordinária, realizada em 10/04/2019 - Data, 
Hora e Local: 10/04/2019, às 09h, na sede social na avenida 
Paulista, 352, 12º andar, sala 121, nesta Capital. Convocação: 
edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos 
dias 12, 13 e 14/03/2019. Presença: acionistas representando 
mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da 
Mesa:- Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretá-
rio: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia 
deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do 
artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, 
por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.18, publicados no 
DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 27/03/2019, 
tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos 
se encontravam à disposição através de publicações insertas nos 
mesmos jornais, nos dias 12, 13 e 14/03/2019; 2. fixar em R$ 
0,00 o valor global dos honorários mensais a serem percebidos 
pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerra-
mento: nada mais havendo a tratar, o sr.  Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma 
sumária. São Paulo, 10/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soa-
res Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p. Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p. Lenira Pereira de 
Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begô-
nias Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; 
Companhia Brasileira de Fiação, p. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Glicínea Empreendi-
mentos Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi 
e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Limantos Participações Ltda., 
p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Refinaria Nacional de Sal S.A., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Indus-
trial e Mercantil Brasileira S.A., p. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Gior-
gi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da 
original. São Paulo, 10/04/2019. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi-Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Se-
cretário. JUCESP 286.368/19-5 em 29/05/2019.

Logos Tecnocom S.A.
CNPJ/MF nº 04.209.741/0001-38  –  NIRE 35.300.343.182

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25/04/2019
Data e Horário: Realizada aos 25/04/2019, às 14hs30min. Local: Sede social da Companhia, localizada na Cidade de São 
Paulo, SP, na Rua Líbero Badaró, nº 377, conjunto 603, CEP 01009-000. Convocação: Dispensada nos termos dos § 4º, dos 
artigos nº 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. Mesa: Antonio João Oliveira Rocha, Presidente da mesa; e José Affonso Junqueira 
Netto, Secretário da mesa. Presença: acionistas representando 100% votante do Capital Social. Ordem do Dia: I. Aprovação 
das demonstrações contábeis da sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; e II.  Destinação dos 
resultados correspondente ao exercício supracitado. Deliberações: Iniciados os trabalhos, deliberam os acionistas, por una-
nimidade, e na melhor forma do Direito: Assembleia Geral Ordinária: I. Aprovar as demonstrações contábeis da sociedade 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, as quais atendem a todos os requisitos legais, conforme publicações 
nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas e Negócios, ambas veiculadas no dia 20/03/2019, tudo na forma 
dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76; e II. Fica aprovada a destinação dos resultados da companhia corresponden-
tes ao exercício supracitado, conforme demonstrações contábeis constantes nas publicações em anexo supramencionadas. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os 
trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes em livro próprio da companhia, 
dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação. aa) Antonio João Oliveira Rocha, Presidente da 
mesa; e José Affonso Junqueira Netto, Secretário da mesa. Confere com a original lavrada em livro próprio de Registros das 
Assembleias Gerais, nas folhas 60 a 62, na forma da IN DREI nº 38/2.017. São Paulo, 25/04/2019. Antonio João Oliveira 
Rocha - Presidente da Mesa; José Affonso Junqueira Netto - Secretário da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP 
nº 302.631. JUCESP nº 345.847/19-2, em 02/07/2019.

Associação dos Servidores do Departamento
de Águas e Energia Elétrica

CNPJ Nº 49.644.594/0001-62
Edital de Convocação: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

O Presidente do Conselho Administrativo da ADAEE, no uso das atribuições que lhe
confere os Artigos 24 e 25 do Estatuto Social da ADAEE, convoca todos os associados
para se reunirem no dia 20 de Agosto de 2019, em Assembleia Geral Ordinária, às
10:00 horas em 1ª convocação com a metade mais um dos associados e às 10:30 horas,
com qualquer número de associados nos termos do Artigo 29, na Rua Boa Vista, 175, 1º
andar, sala do pregão, nesta Capital do Estado de São Paulo, para Apreciação e
Deliberação dos Assuntos: a) Plano de Metas para o exercício de 2020; b) Contas e
Balanço do exercício de 2018. Assembleia Geral Extraordinária: a) Mudança de
Endereço, Praça da Sé nº 21 1º andar sala 101 para Praça da Sé nº 21 9º andar Sala 903,
b) Outros Assuntos. São Paulo, 01 de Agosto de 2019.

Carlos Roberto Sabiá - Presidente

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1072825-28.2014.8.26.0100 (USUC 915) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza 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(o)(s) Ozeas 
Cipriano do Nascimento, Neuza Moraes do Nascimento, Marcio Gomes Ferreira, Ricardo 
Crivelaro, Cristina Magalhães Crivelaro, Douglas Crivelaro, Carmen Fidelis, José Vanderlei 
Pereira Rodrigues, Edivaldo Araujo da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que José 
Gleria, Maria Aparecida Gonçalves Gleria e Ozeas Cipriano do Nascimento, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Delfino de Mello, 
nº 2-A - Jardim Santa Mônica, Pirituba - São Paulo SP, com área aproximada de 161,50 m², 
contribuinte nº 124.088.0002-0, 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. 

13ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1029427-63.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO SOUSA DAS GRACAS, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MARCO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA, CPF. 165.322.278-62, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO, 
alegando em síntese: ser credora do réu da quantia de R$5.021,41 (Junho/2016), oriundos do 
contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades 
vencidas nos meses de Março, Junho a Dezembro de 2015 e não pagas. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob 
pena de confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2019. 

34ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0026646-14.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central da 
Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) IDEAL GRANITO DO BRASIL LTDA, CNPJ. 03.237.985/0001-61, na pessoa de seu 
representante legal, que E&D PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS ajuizou-lhe uma ação de 
cobrança que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-
a ao pagamento de R$ 109.520,55 (atualizado Julho/2018). Estando a executada em lugar 
ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de 
honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos 
do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a 
fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

De acordo com Fabio 
Pinto, especialista em 
carros e CEO da Carfl ix, 

startup que conecta comprado-
res e vendedores de seminovos 
selecionados, não existe má-
gica na hora de economizar o 
combustível, mas alguns maus 
hábitos e a falta de cuidado 
pode fazer o carro “beber” mais. 

“Dirigir de maneira correta, ter 
a manutenção em dia e tomar cui-
dado ao escolher o combustível 
na hora de abastecer são regras 
básicas, mas acima de tudo quem 
dirige precisa conhecer seu 
carro. É sempre importante des-
tacar que cada modelo de carro 
possui características próprias e 
o motorista precisa fi car atento 
a todas eles”, explica, ao separar 
5 truques que podem ajudar a 
poupar nas próximas paradas 
no posto. 

1. Cheque a calibragem dos 
pneus - Pode parecer que uma 
coisa não tem nada a ver com 
a outra, porém, o consumo de 
combustível está relacionado 
também com a calibragem er-
rada dos pneus. É necessário 
fi car atento já que o seu carro 
pode não estar com a pressão 
recomendada pelo fabricante. 
Se você roda por estradas em 
mau estado de conservação, o 
ideal é conferir a calibragem 
pelo menos a cada 15 dias ou 
semanalmente. 

Pneus com pressão 10% 
abaixo do recomendado po-
dem aumentar o consumo de 
combustível entre 6% e 10%, 
dependendo das características 
do veículo. Além disso, muito 
peso também colabora para o 
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Dicas para diminuir o consumo 
de combustível do seu carro

“Dirigir de maneira correta, ter a manutenção em dia e tomar cuidado ao escolher o combustível na hora 
de abastecer são regras básicas, mas acima de tudo quem dirige precisa conhecer seu carro

consumo de combustível. Se 
o seu carro está pesado com 
bagagens e passageiros é es-
sencial calibrar os pneus.

2. Mantenha o fi ltro de ar 
limpo - O uso do ar condicio-
nado é um dos principais vilões 
do consumo de combustível. É 
importante verifi car se o fi ltro 
de ar está sujo ou se precisa 
ser substituído. Em alguns 
casos, a falta de manutenção do 
fi ltro é o que reduz o fl uxo de 
ar, gerando uma compensação 
que injeta mais combustível 
- esse aumento no consumo 
pode chegar a até 8%. Siga a 
quilometragem indicada pelo 
fabricante para a substituição 
do fi ltro de ar.

3. Fique de olho no local 
que abastece - A adulteração 
de combustível pode provocar 
graves danos no motor do seu 
carro e também aumentar o 
consumo de combustível do 
veículo. Dependendo do tipo 
de adulteração, o motorista só 
vai perceber algum problema ao 
checar a média de consumo no 
computador de bordo ou quan-
do for abastecer novamente. 
Abasteça apenas em postos de 
confi ança. Nem sempre o menor 
preço é a melhor opção.

4. Verifi que a bobina de igni-
ção - A bobina é responsável por 
gerar a corrente para as velas, 
que produzem a faísca que dará 
início a queima de combustível. 

Quando está com defeito, esse 
acessório pode causar perda de 
potência e consumo exagerado. 
O consumo aumenta porque 
não há tensão sufi ciente para 
queimar o combustível, e para 
compensar isso mais combus-
tível será injetado.

5. Fique atento ao seu hábito 
de dirigir - Procure trocar a mar-
cha em rotações mais baixas, 
sem forçar o motor em situações 
desnecessárias. A prática de 
andar com em ponto morto não 
é uma das formas de economia. 
Ande sempre com o carro engre-
nado, mesmo em descidas, para 
melhorar o consumo.

 
Fonte e mais informações:

 (www.carfl ix.com.br). 

A adulteração de combustível pode provocar graves danos no motor do seu 

carro e também aumentar o consumo de combustível do veículo.

 Giuliano K. Gioia (*)

Com a aprovação da reforma 
previdenciária em primeiro 
turno pela Câmara, o Governo 
já se movimenta na articulação 
de outra reforma, a tributária. 

Liderada pelo ministro da 
economia, Paulo Guedes, a 
emenda concentrará, princi-
palmente, na unifi cação dos tri-
butos incidentes nas operações 
com bens e mercadorias e nas 
prestações de serviços.

É nítida que haverá barreiras 
na criação de um imposto a ser 
sugerido pelo governo, tendo 
em vista o pacto federativo e 
os benefícios fi scais. 

Uma das propostas da refor-
ma, a proposta do deputado 

Baleia Rossi, pede a substitui-
ção de cinco tributos, sendo os 
federais (PIS, COFINS e IPI), o 
estadual (ICMS) e o municipal 
(ISS) pelo IBS (Imposto sobre 
Bens e Serviços), cuja receita 
seria compartilhada entre 
União, Estados e Municípios. 
É preciso olhar com bons olhos 
essas medidas, uma vez que o 
objetivo é simplifi car a tributa-
ção para as empresas e tornar 
o processo mais transparente e 
não aumentar a carga tributária. 

Atualmente é tanto tributo 
que o empresário não tem ideia 
de quanto ele efetivamente 
paga. Toda a somatória é apro-
ximada e não exata, ou seja, não 
há clareza. Tendo um único im-
posto, além de gerir mais fácil, 

o empreendedor brasileiro terá 
mais conhecimento e controle 
sobre os encargos tributários. 
Igualmente como simplifi car os 
processos fi scais, a aprovação 
da reforma tributária também 
promoverá o crescimento eco-
nômico no País.

As empresas terão menores 
esforços para cumprimento 
das obrigações fi scais e com a 
legislação enxuta haverá mais 
tempo e dinheiro para rever 
os investimentos e apostar 
na geração de empregos. O 
processo tributário tornou-se 
tão complexo que hoje as em-
presas chegam a fazer reservas 
de budget para arcarem com 
possíveis autuações, dinheiro 
este que poderia ser revertido 

para a ampliação do negócio. 
Fora todo o cumprimento das 

obrigações, que somam aproxi-
madamente de 2, 6 mil horas, o 
que signifi ca mais de oito vezes 
do tempo dedicado nos Estados 
Unidos ou na União Europeia. 
Não há como sustentar o cres-
cimento das empresas em um 
País com medidas tributárias 
tão complexas. O respiro para 
a nação será a reforma. 

Cabe agora o empenho neces-
sário para que a proposta saia 
do papel e torne real em nome 
do crescimento do Brasil.

(*) - É especialista fi scal na Taxweb, 
pioneira em Digital Tax para o 

Compliance Fiscal das empresas 
(www.taxweb.com.br).

Reforma tributária: a aposta para a retomada do crescimento
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