
ISO de inovação faz 
sentido para as empresas?

Venho estudando o 
universo da inovação 
há mais de cinco 
anos. Me vi imersa em 
dezenas de processos 
de Design Thinking, 
lançando mão de 
vários recursos para 
engajar as pessoas e 
criar novas ideias

Apesar de toda a em-
polgação do momento, 
a descontração das 

pessoas e aquela sensação 
maravilhosa de que é possível, 
a maior parte das ideias que 
ajudei a colocar nos post-its 
nunca saíram de lá. Elas sim-
plesmente viraram lixo alguns 
dias, semanas ou até meses 
depois. A frustração é gran-
de. Muitas vezes, há recursos 
financeiros disponíveis, gente 
disposta a fazer acontecer, 
capacidade técnica e tudo o 
que aparentemente julgamos 
necessário para colocar aque-
les insights geniais em prática. 

Mas, por algum motivo que 
eu simplesmente desconhe-
cia, nada daquilo era suficiente 
para transformar ideias em re-
sultados. Eu só não conseguia 
entender porquê! Foi quando 
conheci a ISO 56.002, de ges-
tão da inovação, que entendi 
exatamente o que faltava: 
processo! Em empresas de 
todos os portes e segmentos, 
são os processos que ditam 
o que será feito, quando, por 
quem, de que forma. Sem 
processos, ideias sensacionais 
simplesmente caem no limbo.
• A relutância - Confesso 

que, num primeiro mo-
mento, achei a proposta 
totalmente contraprodu-
cente. Sempre acreditei 
que inovação depende de 
ousadia, inconformismo e 
uma boa dose de rebeldia 
para desafiar o status quo. 
“Uma norma? Isso não 
faz o menor sentido!”, 
pensei. Essa reação não 
foi apenas minha, mas de 
muitas pessoas que, assim 
como eu, desconhecem 
totalmente o papel de 
uma norma.

Não, sua função não é en-
gessar ou burocratizar. 

Ao contrário, ela cria pro-
cessos fluídos, baseados em 
estratégias que foram ampla-
mente estudadas e testadas. 
No caso da ISO 56.002, foram 
11 anos de pesquisas sobre as 
melhores práticas de inovação 
dos 163 países membro da 
ISO, que é uma organização 
sem fins lucrativos sediada na 
Suíça. Só depois de muitas idas 
e vindas é que o documento 
foi oficialmente publicado, em 
julho de 2019.
• O diferencial - Um grande 

diferencial dessa norma 
em relação às mais conhe-
cidas, como a ISO 9.001, 
de qualidade, a 14.001, de 
meio ambiente, e a 45.001, 
de saúde e segurança,  é 
que essa é uma norma 
de diretrizes e não de 
requisitos, por isso, sua 
numeração termina com 
o número dois, 56.002. 
A ISO entendeu que não 
existe receita de bolo 
para a inovação. O que 
funciona muito bem em 
uma empresa pode não 
funcionar em outra. 

Por isso, além de conhecer 
muito sobre normas, o quem 
faz a implementação precisa 
saber muito de inovação, para 

que consiga criar projetos 
que efetivamente tragam 
resultados. A ISO 56.002 está 
ancorada em oito pilares: ges-
tão de risco, geração de valor, 
direcionamento estratégico, 
liderança visionária, cultura 
adaptativa, resiliência, ges-
tão de insights e gestão por 
processos. 

O auditor avalia quais são as 
iniciativas da empresa dentro 
desses alicerces a partir de 
evidências. Oportunidades de 
melhoria também são aponta-
das, como forma de fazer com 
que a empresa realmente se 
beneficie do processo e não 
que apenas ostente um “selo” 
na parede.
• O pioneirismo - E, por 

mais que os números do 
Brasil em relação à sua 
maturidade digital e de 
inovação mostre que ainda 
temos muito a melhorar, 
precisamos também olhar 
a “metade cheia do copo”. 

Felizmente, nosso país ficou 
entre os três primeiros que 
conquistaram essa certifica-
ção. E, a conquista aconteceu 
na mesma semana em que a 
norma foi oficialmente publi-
cada. Motivo de muito orgulho 
para o nosso país! É claro que 
ainda há muito por fazer. Em 
um mundo globalizado, quem 
não se atualizar vai ficar para 
trás.

Não digo que a ISO 56.002 é 
o único caminho para inovar. 
Muitas empresas podem sim 
criar fluxos e processos rele-
vantes para fazer com que a 
inovação aconteça de forma 
sistemática e não esporádica, 
como infelizmente temos vis-
to em muitas empresas com 
crescimento e queda meteó-
ricas. No entanto, o que a ISO 
apresenta é um compilado de 
conhecimentos e boas práticas 
vindos de uma instituição com 
alta reputação e mais de 75 
anos de existência. Ou seja, ela 
simplifica o processo, encurta 
o caminho.
• A chancela - Logicamente, 

essa importante chancela 
faz com que a inovação 
possa ser mensurada e não 
que seja apenas um dis-
curso vazio, como muitas 
empresas vem alardeando 
sem fundamento algum. 
Uma certificação com esse 
peso e renome promete 
finalmente separar o joio 
do trigo no que tange à 
inovação. Até porque, 
segundo a própria norma, 
toda novidade que não 
traz valor, “é uma inven-
ção e não uma inovação”. 
Ou seja, tem que usar a 
criatividade para emitir 
mais nota fiscal!

Além disso, como é reco-
nhecida mundialmente, essa 
norma tem um valor ainda 
mais especial para empresas 
que buscam a exportação. 
A certificação internacional 
facilita o processo de homo-
logação de fornecedores e 
parceiros comerciais em todos 
os países membro porque uma 
empresa acreditadora, audita-
da pela própria ISO, valida que 
todos aqueles pilares foram 
atendidos e que a empresa 
certificada realmente é capaz 
de inovar. 

É, acho que depois de tantos 
argumentos, eu já me convenci 
de que a ISO de inovação faz 
sentido sim! E você?

(*) - É sócia-fundadora da 
Palas, consultoria pioneira 

naimplementação da ISO 56.002, 
de gestão da inovação (www.

gestaopalas.com.br).

Marília Cardoso (*)
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Edital de Citação-Prazo de 20 dias. Processo Nº1004060-86.2015. 8.26. 0482. O(A) MM.Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Presidente Prudente, Estado de SP, Dr(a). Leonardo Mazzilli Marcon 
des, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ettiene Laiane Gomes Pereira, Brasileiro, CPF 404.175. 
278-70, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte 
de Banco Toyota do Brasil S. A., alegando em síntese: que mediante contrato de financiamento 
para aquisição de bens, a requerida assumiu a garantia das obrigações e transferiu ao autor, em 
alienação fiduciária o veículo Marca TOYOTA, Modelo COROLLA XLI 1.6 16V 110CV MEC, Ano 
de Fabricação/Modelo 2006/2007, Chassi: 9BR53ZEC178552425, Cor: Preto, Placa: DRM0280, 
RENAVAM: 896649849, que foi apreendido no decorrer deste processo. Encontrando-se o réu em 
local ignorado, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. 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. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Presidente Prudente, aos 03 de fevereiro de 2020 

Data, Hora e Local: 27 de janeiro de 2020, às 10 horas, na sede social da NK 059 Empreendimentos e
Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, conjunto 42, Muni-
cípio de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01419-002. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação da Assembleia Geral Extraordinária em virtude da presença de acionistas representando a
totalidade do capital social. Mesa: Leonardo Luis do Carmo - Presidente. André Pires De Oliveira
Dias - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do
dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: 1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto dos acionis-
tas da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do
§ 1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. Ato contínuo, os acionistas aprovaram a altera-
ção da denominação social da Companhia de NK 059 Empreendimentos e Participações S.A. para EAÍ
Soluções de Pagamentos e Fidelização S.A., de modo que o Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia
passará a vigorar com a redação constante no Anexo I da presente Ata. 3. Aprovar a alteração do ende-
reço da sede social da Companhia, atualmente localizada na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, con-
junto 42, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP: 01419-002, para a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº
1.343, 3º andar, Ala “B”, Bela Vista, CEP 01317-910, na Cidade e Estado de São Paulo, de modo que o
Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a redação constante no Anexo I da
presente ata. 4. Aprovar a alteração do objeto social da Companhia, que passará a ser: (a) prestação de
serviços de gestão e operação de programas de fidelidade com a geração de pontos e resgate de bene-
fícios aos usuários; (b) gerenciamento de contas para pagamentos digitais; (c) gestão dos valores
aportados em carteira digital; (d) captura e liquidação financeira das transações de pagamento em geral
em rede de parceiros e entre contas; e (e) gestão e oferta de produtos financeiros, de modo que o Artigo
3º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a redação constante no Anexo I da presente
ata. 5. Aprovar a consignação da renúncia dos Srs. (a) Leonardo Luis do Carmo, brasileiro, solteiro,
empresário, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Ala-
meda Santos, nº 1.293, 4º andar, CEP: 01419-002, portador da cédula de identidade RG nº 41.997.179-
8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 368.430.348-88; e (b) Cristina da Silva de
Camargo, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, CEP: 01419-002, portadora da cédula
de identidade RG nº 40.480.487-1 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 366.120.028-32;
aos cargos de Diretores da Companhia, nos termos da carta de renúncia que integra o Anexo II da pre-
sente ata. 6. Com a finalidade aprimorar sua governança corporativa, aprovar a constituição de um Con-
selho de Administração na Companhia, a ser composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete)
membros, aprovando a inclusão do Capitulo IV do Estatuto Social ora reformulado. 6.1. Em razão da
deliberação anterior, aprovar a fixação do número de membros para compor o Conselho de Administra-
ção em 4 (quatro) membros. 6.2. Ato contínuo, os acionistas aprovaram a eleição dos seguintes mem-
bros para compor o Conselho de Administração da Companhia, todos com prazo de mandato unificado
de 2 (dois) anos, a contar da presente data, sendo permitida a reeleição: • Frederico Pinheiro Fleury
Curado, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.227.738 – SSP/SP
e inscrito no CPF/ME sob o nº 267.002.121-20, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luis An-
tônio, nº 1343, 9ª andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910; • André Pires
De Oliveira Dias, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.470.815-
3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 094.244.028-56, com endereço comercial na Avenida Brigadei-
ro Luis Antônio, nº 1343, 9ª andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910; • Mar-
celo Pereira Malta de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
04.176.539-7 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 789.050.797-68, com endereço comercial na
Rua Francisco Eugênio, nº 329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20941-900; • Eduardo
Campozana Gouveia, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, portador da Cédula de
Identidade RG nº2012951-SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob o nº 398.091.104-72, domiciliado na Rua
Gabriele D’Annunzio, nº 710, Torre B, Apto. 1301, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04619-002; e
• Sylvio De Barros, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade
RG nº 12.239.919- SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 105.227.258-48, domiciliado na Rua Antonio
Bento, nº 350, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01432-000. 6.3. Os Conselheiros ora eleitos to-
mam posse de seu cargo nesta data mediante assinatura de termos de posse devidamente arquivados
na sede da Companhia, que integram o Anexo III da presente ata. Os membros do Conselho ora eleitos
declararam, sob as penas da lei, (a) não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, ou de
penas que vedem, 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
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade, dessa forma não estando incursos em qualquer crime previsto em lei que os
impeça de exercer a atividade mercantil; (b) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consi-
deradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não têm interesse conflitante com a
Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/76. 7. Aprovar a fixação da remuneração global
anual dos administradores da Companhia para o período compreendido entre esta Assembleia e a As-
sembleia Assembleia Geral Ordinária de 2020, que examinar os documentos a que se refere o artigo
133, da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social de 2019, em até R$ 5.000.0000,00 (cinco mi-
lhões de Reais). 8. Aprovar a realização das publicações legais da Companhia no Diário Oficial do Esta-
do de São Paulo e no Jornal “Empresas e Negócios”, nos termos da Lei das S.A. 9. Aprovar ampla refor-
ma do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações acima aprovadas, mediante a
renumeração de suas cláusulas e consolidação, o qual passa a vigorar na forma constante do Anexo I da
presente ata. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que,
lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Ultrapar Participações S.A. na qualidade de Acionis-
ta; Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., na qualidade de Acionista; Leonardo Luis do Carmo na qua-
lidade de Presidente da Mesa; e André Pires de Oliveira Dias, na qualidade de Secretário da Mesa.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Pires de Oliveira Dias - Se-
cretário da Mesa. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o nú-
mero 90.271/20-8 em 12.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
(Anexo I) - Estatuto Social - EAÍ Soluções de Pagamentos e Fidelização S.A. - Capítulo I - Da Deno-
minação, Sede, Foro, Fins e Duração - Artigo 1 - A Companhia, constituída sob a forma de sociedade
anônima, denomina-se EAÍ Soluções de Pagamentos e Fidelização S.A., é regida por este Estatuto So-
cial e pela legislação aplicável e é uma subsidiária da Ultrapar Participações S.A. Artigo 2 - A Compa-
nhia tem sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 3º
andar, Ala “B”, Bela Vista, CEP 01317-001, e poderá abrir, manter e fechar filiais, agências, sucursais e
escritórios, em qualquer parte, no território nacional ou no estrangeiro, a juízo do Conselho de Adminis-
tração. Artigo 3 - A Companhia tem objeto social (a) prestação de serviços de gestão e operação de
programas de fidelidade com a geração de pontos e resgate de benefícios aos usuários; (b) gerencia-
mento de contas para pagamentos digitais; (c) gestão dos valores aportados em carteira digital; (d) cap-
tura e liquidação financeira das transações de pagamento em geral em rede de parceiros e entre contas;
e (e) gestão e oferta de produtos financeiros. § Único A Companhia poderá adquirir ações, cotas ou
participações em outras empresas. Artigo 4 A duração da Companhia é por tempo indeterminado. Capí-
tulo II - Do Capital Social - Artigo 5 - O capital social, subscrito e integralizado, é de R$ 100,00 (cem
reais), representado por 100 (cem) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º
As ações são escriturais, não têm valor nominal e são nominativas. § 2º Cada ação ordinária dá direito a
um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 3º A Companhia poderá ter ações preferenciais
sem direito de voto, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total de ações emitidas. Capítulo III -
Das Assembleias Gerais - Artigo 6 - A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro)
primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais exigirem a manifestação dos acionistas. Artigo 7 - As Assembleias Gerais, tanto Ordinárias
quanto Extraordinárias, salvo as exceções previstas em lei, instalar-se-ão em primeira convocação, com
a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social com direito a voto. Em
segunda convocação, instalar-se-ão com qualquer número de presentes. Artigo 8 - A Assembleia Geral
será dirigida por uma mesa composta por um Presidente e um Secretário, escolhidos pelos acionistas
presentes. Artigo 9 - Além das matérias previstas em lei, caberá à Assembleia Geral: (i) tomar as contas
dos administradores, deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas e sobre a
destinação do resultado do exercício; (ii) deliberar sobre aumento do capital social e emissão de ações,
estabelecendo, inclusive, as suas condições; (iii) deliberar sobre o resgate, amortização, desdobramen-
to, grupamento de ações ou quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia; (iv) deliberar so-
bre a redução do capital social; (v) deliberar sobre qualquer reforma do estatuto social da Companhia;
(vi) deliberar sobre qualquer fusão, cisão, transformação e/ou incorporação de ações envolvendo a
Companhia, bem como a transferência de ativos que resulte na descontinuidade das atividades da Com-
panhia; (vii) deliberar sobre pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ou requerimento de falência
da Companhia; (viii) deliberar sobre a dissolução ou liquidação da Companhia, bem como eleger o
liquidante; e (ix) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administra-
ção. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 10 - A Companhia será administrada por um Conselho de
Administração e por uma Diretoria. § Único Os Conselheiros e Diretores receberão mensalmente os
honorários fixados pelo Conselho de Administração. Artigo 11 O prazo de gestão dos membros do Con-
selho de Administração e da Diretoria será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Seção I – Do Conse-
lho de Administração - Artigo 12 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, de 3
(três) e, no máximo, 7 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer

tempo, observado o disposto nos parágrafos abaixo. §1º - Em caso de vaga no cargo de Conselheiro, o
Conselho de Administração indicará um novo Conselheiro para ocupar o cargo pelo prazo remanescente
do prazo de gestão. §2º - Havendo impedimento temporário de algum membro do Conselho, este achan-
do do interesse social, poderá convocar um novo Conselheiro para exercer as suas funções, enquanto
durar o impedimento. §3º - O Conselho de Administração poderá adotar um Regimento Interno que dis-
porá, dentre outras matérias que forem julgadas convenientes, sobre seu próprio funcionamento, direi-
tos e deveres de seus membros e seu relacionamento com a Diretoria e demais órgãos sociais. Artigo
13 O Conselho de Administração reunir se á mediante convocação feita pelo seu Presidente ou pela
maioria de seus membros, fixando dia, hora, local e ordem do dia da reunião. Artigo 14 A reunião do
Conselho de Administração instalar se á, com a presença de, pelo menos, metade dos seus membros e
as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos Conselheiros presentes. §1º - Nas reuniões do
Conselho de Administração, cada membro será substituído, em seus impedimentos ou ausências tempo-
rárias, por outro Conselheiro por ele indicado por escrito. § 2° - Nas reuniões do Conselho de Adminis-
tração considerar-se-ão presentes os Conselheiros que: (i) participarem da reunião por meio de confe-
rência telefônica ou qualquer outro meio de comunicação que possibilite aos demais Conselheiros vê-
los e/ou ouvi-los; ou (ii) enviarem o voto por escrito, ficando o presidente da reunião investido dos pode-
res para assinar a respectiva ata de Reunião do Conselho de Administração em nome do Conselheiro
que não estiver presente fisicamente. Artigo 15 Compete ao Conselho de Administração: (i) fixar a ori-
entação geral dos negócios da Companhia; (ii) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar lhes
as atribuições, observado o que a respeito dispõe o Estatuto Social; (iii) fiscalizar a gestão dos Direto-
res; examinar a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia; solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos; (iv) convocar as Assembleias Ge-
rais Ordinárias e Extraordinárias; (v) manifestar se sobre o relatório da administração e as contas da
Diretoria, submetendo-as à aprovação da Assembleia Geral; (vi) manifestar se previamente sobre atos
ou contratos não contemplados nos orçamentos anuais de investimento; (vii) autorizar a compra e a ali-
enação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de fiança ou de outras
garantias a obrigações de terceiros; (viii) escolher e destituir os auditores independentes; (ix) submeter
à Assembleia Geral proposta de aumento de capital da Companhia; (x) aprovar o levantamento de de-
monstrações financeiras em períodos inferiores ao exercício social, a distribuição de dividendos com
base em tais demonstrações financeiras ou intermediários, bem como o pagamento ou crédito de juros
sobre o capital próprio, nos termos da legislação aplicável; (xi) autorizar a aquisição de ações de emis-
são da própria Companhia, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, e posterior alie-
nação; (xii) decidir sobre a abertura e encerramento de filiais, agências, sucursais, depósitos e escritóri-
os, inclusive fora do território nacional; e (xiii) fixar a remuneração individual dos administradores da
Companhia. § 1º Das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração lavrar se á a competente
ata em livro próprio que será assinada por todos os presentes. § 2º Serão arquivadas no registro do
comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação
destinada a produzir efeitos perante terceiros. § 3º - O Conselho de Administração poderá conceder au-
torização à Diretoria para que a mesma pratique os atos relacionados no inciso VII acima, dentro dos
limites que vierem a ser estipulados pelo mesmo Conselho, para cada um dos referidos atos. Artigo 16
O Conselho de Administração reunir se á ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente,
sempre que convocado na forma estabelecida pelo art. 13 deste Estatuto Social. Artigo 17 O Conselho
de Administração, na sua primeira reunião, após a eleição dos seus membros, escolherá o seu Presi-
dente. § Único Competirá ao Presidente presidir as reuniões do Conselho e assinar em nome deste os
avisos de convocação das Assembleias Gerais. Seção II – Da Diretoria - Artigo 18 - A Diretoria será
composta por, no mínimo, 2 (dois) membros e, no máximo, 10 (dez) membros, todos residentes e
domiciliados no país, podendo ser acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo, pelo Con-
selho de Administração, sendo necessariamente um Diretor-Presidente e os demais sem designação
específica. § 1º - A investidura no cargo far-se-á mediante assinatura do termo lavrado no livro de Atas
de Reuniões de Diretoria. § 2º - O prazo de gestão dos diretores, que continuarão no exercício dos car-
gos até eleição e posse de seus substitutos, será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 19 - A
Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e suas decisões serão toma-
das por maioria simples de votos, observado o quórum de instalação de metade dos membros eleitos,
podendo o diretor temporariamente impedido ou ausente fazer-se representar, mediante indicação es-
crita, por outro diretor, quer para a votação, quer para complementar o “quórum” de presença estabeleci-
do nesse artigo. § 1º – Das deliberações tomadas pela Diretoria, lavrar-se-á ata em livro próprio, que
será arquivada no registro do comércio e publicada, quando tiver deliberação destinada a produzir efei-
tos perante terceiros. § 2º – Caberá ao Diretor-Presidente, além de seu voto, o voto de desempate. Arti-
go 20 - Observado o disposto nos artigos seguintes, a Diretoria terá as atribuições que a lei lhe outorga
para realizar os objetivos sociais e assegurar o funcionamento regular da Companhia, sendo esta repre-
sentada: (a) por 2 (dois) diretores em conjunto; (b) por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador;
ou (c) por (2) dois procuradores com poderes especiais. Artigo 21 - Caberá, também, à Diretoria, além
das matérias legais: (i) definir o esquema organizacional da Companhia, adotando uma estrutura organi-
zacional eficiente, composta por profissionais qualificados e de reputação ilibada; (ii) determinar a ela-
boração de balanços referentes a qualquer período de tempo e aprovar a distribuição de dividendos,
intermediários ou intercalares, à conta do lucro apurado nos referidos balanços ou de lucros acumula-
dos ou reservas de lucros, ad referendum do Conselho de Administração; (iii) propor ao Conselho de
Administração a dissolução ou liquidação da Companhia, ou ainda, reforma do Estatuto Social, fusão,
cisão ou incorporação sob qualquer modalidade; (iv) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as
deliberações da Assembleia Geral e Conselho de Administração; (v) representar a Companhia, ativa e
passivamente, em conformidade com as atribuições e poderes estabelecidos neste Estatuto Social e
pela Assembleia Geral; e (vi) prestar contas a todos os acionistas. Artigo 22 - Competem isoladamente
ao Diretor-Presidente as seguintes atribuições: (i) presidir as reuniões da Diretoria; (ii) representar a
Companhia em Juízo, ativa ou passivamente; (iii) supervisionar e coordenar atividades e deveres dos
demais diretores; e (iv) gerir e administrar todos os negócios e atividades da Companhia, cumprir as
determinações do Estatuto Social, as decisões da Assembleia Geral de Acionistas, do Conselho de Ad-
ministração e da Diretoria. Artigo 23 - Os diretores substituir-se-ão reciprocamente, observado o se-
guinte: (i) em caso de ausência e impedimento ocasional, por período de até 60 (sessenta) dias, do Dire-
tor-Presidente, caberá ao Presidente do Conselho de Administração indicar seu substituto entre os
membros da Diretoria, devendo o diretor substituto exercer temporariamente as funções de Diretor-Pre-
sidente até o retorno deste; e (ii) em caso de vacância permanente de qualquer diretor, seu cargo perma-
necerá vago até a próxima reunião do Conselho de Administração. Artigo 24 - Compete aos diretores
cooperar com o Diretor-Presidente no desempenho de suas atribuições. Para esse fim, poderão ser de-
signados, em conjunto ou separadamente, para supervisionar atividades específicas de interesse da
Companhia. Artigo 25 - A Companhia poderá, mediante assinatura conjunta de 2 (dois) de seus direto-
res, constituir mandatários, especificando na procuração a finalidade do mandato, os poderes conferi-
dos e o prazo de validade, que não excederá um ano, salvo quando a procuração for outorgada com
poderes da cláusula ad judicia cuja validade poderá ser por prazo indeterminado. Capítulo V - Do Con-
selho Fiscal - Artigo 26 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, não permanente, eleito pela Assem-
bleia Geral que decidir instalá-lo, à qual caberá fixar sua remuneração. Os membros do Conselho Fiscal
exercerão suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição,
podendo ser reeleitos. § 1º O Conselho Fiscal será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cin-
co) membros efetivos, e respectivos suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo
pela Assembleia Geral, sendo a função de seus membros indelegável. § 2º Somente receberá remune-
ração o Conselheiro Fiscal que efetivamente exercer suas funções e sua remuneração será proporcio-
nal ao tempo de funcionamento. Artigo 27 - As atribuições e os poderes do Conselho Fiscal são os defini-
dos em Lei. Capítulo VI - Demonstrações Financeiras, Reservas e Dividendos Artigo 28 Ao fim de cada
exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as seguintes
demonstrações financeiras, exprimindo com clareza a situação do patrimônio da Companhia e as muta-
ções ocorridas no exercício: I - Balanço Patrimonial; II - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumula-
dos; III - Demonstração do Resultado do Exercício; e IV - Demonstração dos fluxos de caixa. Artigo 29 - O
exercício social terá duração de 1 (um) ano, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando serão
elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. § 1º - Levantado o balanço e feitas as dedu-
ções, amortizações e depreciações determinadas por lei, o lucro terá a seguinte destinação: · 5% (cinco
por cento) do lucro líquido para constituição do fundo de reserva legal, até que alcance 20% (vinte por
cento) do capital social; · 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido para a distribuição de um dividendo
anual mínimo obrigatório, ressalvadas as hipóteses previstas em lei e neste Estatuto, compensados os
dividendos semestrais e intermediários e/ou intercalares que tenham sido eventualmente declarados no
exercício; · a importância eventualmente estabelecida pela Assembleia Geral, para gratificação aos admi-
nistradores, observados os limites legais. § 2º -O saldo remanescente do lucro terá a destinação que for
determinada pela Assembleia Geral. § 3º -O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercí-
cio social em que os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatí-
vel com a situação financeira da Companhia. Artigo 30 Os dividendos ou juros sobre o capital próprio
serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de deliberação do seu pagamento,
prescrevendo o direito a seu recebimento, por parte do acionista que não o exercer, no prazo de 3 (três)
anos, a contar da data do início de pagamento de cada dividendo ou juros. Capítulo VII - Da Liquidação
- Artigo 31 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos na Lei, competindo à Assembleia
Geral deliberar sobre o processo da mesma liquidação; eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que
deverá funcionar durante a liquidação e fixar-lhes a respectiva remuneração.
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O preço médio do aluguel na cidade 
de São Paulo registrou aumento de 
3,17% entre fevereiro de 2019 e janeiro 
de 2020. Considerando o mesmo perí-
odo, a variação dos valores de locação 
ficou abaixo do IGP-M (Índice Geral 
de Preços – Mercado), que registrou 
alta de 7,81%.

“Há um ano, os valores de locação re-

gistravam variação negativa de 0,21%, 
considerando um período acumulado 
de 12 meses. De lá para cá, assistimos 
a uma consistente recuperação dos 
preços, impulsionada pelo novo mo-
mento macroeconômico. Esse conjunto 
de fatores proporciona confiança para 
que os proprietários reajustem os va-
lores dos aluguéis, ainda que abaixo 

do IGP-M”, analisa Adriano Sartori, 
vice-presidente de Gestão Patrimonial 
e Locação do Secovi-SP.

As unidades residenciais de 1 dormi-
tório tiveram queda de 2,5% nos valores 
do aluguel, e os imóveis de 3 dormitó-
rios reduziram em 0,3%, enquanto os 
imóveis de 2 quartos tiveram elevação 
de 0,3% (AI/Secovi-SP).

Fernando Aguirre (*) 

Sempre atuei com gran-
de ênfase em eficiência 
operacional por meio do 

uso de tecnologias, antigas ou 
novas, acreditando que esse 
escopo poderia gerar diferen-
ciais sustentáveis. Toda a movi-
mentação relacionada às novas 
tecnologias e à transformação 
digital não ajuda em nada neste 
entendimento, pois há muito 
mais discussões sobre digitali-
zação do negócio atual do que 
realmente uma análise mais 
profunda sobre os fatores que 
permitirão uma organização 
sobreviver. 

Parece um cenário caótico in-
tencional, mas a grande maioria 
dos executivos estão confusos 
em meio a tantas tecnologias, fa-
lácias e novidades, e, talvez, bem 
poucos entendam de verdade o 
que está por vir. Aliás, muitos 
sentem, mas não conseguem, 
qualificar esse sentimento em 
termos e exemplos práticos. 

A principal representante 
deste desafio é a indústria, 
em especial a que pertence 
a cadeias complexas, em que 
podemos destacar o setor au-
tomotivo, muito presente no 
interior de São Paulo, especial-
mente em Campinas e região. 

Novas receitas são necessárias
Faz pouco tempo que entendi que novas receitas são necessárias

Sh
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e prestação de serviços que 
precisam de atualização para 
estarem aptas a enfrentarem 
este consumidor mais exigente. 

Sem exceção, todos os itens 
acima representam fontes adi-
cionais de receita para quem 
optar por, de fato, tê-las como 
negócio principal. O maior 
propulsor das mudanças somos 
nós, consumidores. 

A indústria ainda não sabe 
trabalhar com serviços, pois 
isso exige uma formatação de 
negócio muito diferente, mas 
ainda precisará continuar pro-
duzindo, maximizando todo o 
capital investido em ativos. Ali-
ás, ter ativos é ótimo, diferente 
do que muitos vezes escutamos 
-- “a empresa digital deve ser 
leve em ativos”. Ter ativos não 
impede ninguém de ser digital 
e de conquistar escala. 

Embora as curvas de efici-
ência possam ser melhores, 
vencerá o jogo quem capturar a 
margem de lucro potencial que 
está escondida nesta cadeia. 
Cabe a cada participante de 
uma cadeia escrever proativa-
mente o seu futuro antes que 
outros o façam. 

(*) - É sócio de Mercados 
Regionais da KPMG e estudioso da 

economia de serviços. 

O assunto pode ser separado 
em alguns tópicos e exemplos 
indicados a seguir: 

Os fabricantes de matérias-
-primas e equipamentos, além 
dos sistemistas, têm elevado 
grau de dependência das 
montadoras e dos destinos da 
matriz energética veicular, o 
que envolve a necessidade de 
novos projetos de engenharia 
para a criação de produtos 
substitutos; 

Os esforços de ganhos de 
eficiência produtiva e logística 
são inócuos, com o pensamento 
atual, diante de consumidores 
que exigem atendimento na 
ponta com alta disponibilidade 
e custo aceitável, fazendo com 

que toda a relação de empresas 
com empresas e de empresas 
com consumidores esteja sendo 
alvo de reorientação e startups 
que pretendem capturar parte 
deste mercado, assim como 
operadores logísticos buscan-
do adequar seus conjuntos de 
ativos e serviços; 

As novas tecnologias embar-
cadas nos veículos, que permi-
tem troca de informações com 
prestadores de serviços ávidos 
para conquistar clientes por 
meio deste canal; 

As tendências de comparti-
lhamento, com os novos con-
sumidores não tão interessados 
em adquirir veículos, mas em 
alugá-los; 

Preço médio do aluguel sobe 3,17% em 12 meses
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