
A ousadia em investir no 
mercado é o combustível 

para a mudança 

A decisão de 
empreender nunca 
é fácil e o caminho a 
ser percorrido menos 
ainda

Dificuldades e percal-
ços estão presentes 
no cotidiano de to-

dos os empreendedores, por 
isso, a tarefa diária de cada 
um deles é se reinventar e 
buscar evidenciar seus di-
ferenciais em um mercado 
extremamente competitivo. 
Segundo uma pesquisa feita 
pela McKinsey, 84% dos 
executivos acreditam que 
seu sucesso futuro depende 
de inovação. 

Embora a palavra possa 
soar como um chavão para 
alguns, há muitas razões 
pelas quais as empresas 
colocam muita ênfase nela, 
ainda mais quando ela tem 
um pouco de ousadia. Além 
de permitir que as organiza-
ções continuem relevantes 
no mercado competitivo, a 
inovação também desem-
penha um papel importante 
no crescimento econômico. 

A capacidade de resolver 
problemas depende de novi-
dades e, consequentemen-
te, pode oferecer benefícios 
significativos, além de ser 
uma das habilidades críticas 
para alcançar o sucesso em 
qualquer negócio. A inova-
ção trouxe mudanças para 
as condições de mercado e 
movimentou indústrias tra-
dicionais, como o transporte 
rodoviário ou urbano, setor 
de hotelaria e alimentação. 

Agora, imagine alguém 
querer buscar destaque 
dentro de um segmento 
em plena expansão e atua-
lização como esses, que já 
sofreram mudanças signifi-
cativas. Para conseguir esse 
feito, é preciso ousadia e 
atenção crítica em cada de-
talhe para transformar algo 
que a maioria considera já 
ter resolvido. É necessário 
pensar fora da caixa para 
concorrer com grandes 
empresas. 

Mas como? Focando em 
transformar um problema 
ao qual as outras organi-
zações não deram a devida 
atenção. Nos transportes, 
por exemplo, cuidar bem 
do motorista e promover 
maior segurança a ele e o 
passageiro são fatores que 

martelam na cabeça das 
grandes empresas de apli-
cativo, mas que não têm a 
devida atenção. 

O Estado de São Paulo 
registrou 4.007 assaltos a 
motoristas de aplicativos de 
transporte de passageiros 
entre janeiro e setembro de 
2019. O número superou o 
registrado de 2018, quando 
houve 2.223 casos - alta de 
80,2%. Por outro lado, ainda 
em 2019, a pesquisa rea-
lizada pelo IBGE mostrou 
que apps de entrega e de 
transporte já se tornaram 
o maior “empregador” do 
Brasil. 

Nesse sentido, com tantas 
pessoas precisando traba-
lhar como motoristas de 
aplicativo mesmo em um 
período em que a segurança 
e a desvalorização da pro-
fissão eram constantes, por 
que não olhar com cuidado 
para essas problemáticas 
do setor para transformar 
o trabalho desses profis-
sionais, e ainda trazer mais 
credibilidade para a empre-
sa do app? 

Esse tipo de processo 
precisa de muita ousadia, é 
necessário entender ponto 
a ponto o que se pode fazer 
para mudar o que já existe, 
ou melhor, não só mudar, 
como melhorar. Pensar 
em detalhes como: O que 
o outro não tem e que eu 
posso ter? Quais são os 
principais problemas? O que 
fazer para transformar isso? 
E, então, remodelar alguns 
processos. 

Frequentemente, come-
çar é a parte mais difícil, 
pois há muitas maneiras 
de abordar a inovação. Mas 
enquanto isso, aprendemos 
que nós mesmos somos 
responsáveis por encontrar 
maneiras de fazer melhorias 
em nossa própria esfera 
de influência. Deve-se co-
meçar pequeno e escolher 
seu foco, pois é impossível 
conseguir tudo de uma vez. 

Pequenas melhorias aca-
bam levando a ideias maio-
res que podem um dia 
se tornar revolucionárias. 
Enquanto isso, no entanto, 
você é responsável por en-
contrar maneiras de fazer 
o melhor em sua própria 
esfera de influência. 

(*) - É CEO da SITY INC 
e empreendedor com mais de dez 
anos de experiência nas áreas de 

logística e tecnologia.

Fernando Ângelo (*)
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Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em A.G.O.E no dia 29/07/2020, às 11 hs, na Sede So-
cial, Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto 71, Sala 1 - Brooklin Paulista, SP/SP, CEP 
04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) AGO: 1) Tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2019; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e 3) Eleição de Dire-
toria; II) AGE: 1) Alteração da política de representação da Companhia com a consequente alteração do 
Estatuto Social; 2) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 21/07/2020. A Diretoria.(21, 22 e 23/07/2020)

Está equivocado quem 
pensa que uma coleção é 
feita somente de moedas 
ou notas que já saíram de 
circulação ou que dinheiro 
antigo não vale mais. A ver-
dade é: uma coleção nunca 
fica ultrapassada e pode 
valer muito mais do que 
você imagina. Não somente 
pelo valor agregado às pe-
ças, mas também pelo valor 
histórico e cultural que 
esse tipo de hobby carre-
ga. Segundo especialistas, 
o mercado numismático 
(moedas, cédulas e me-
dalhas) tem crescido em 
número de colecionadores 
e se aprimorado na compra 
e venda de coleções. 

“São muitos coleciona-
dores dispostos a comprar 
ou vender suas coleções. 
Seja para completar uma 
já existente ou gerar uma 
renda extra. O importante 
é oferecer suporte seguro 
para que essas transações 
sejam realizadas de forma 
honesta e vantajosa para 
ambos os lados”, comenta 
o economista, especialista 
em modelagem financeira 

Baias de acrílico asseguram a proteção dos colaboradores 
sem interromper a iluminação do escritório nem  

a interação entre todos. 

O distanciamento social mudou a rotina, modo de 
vida e trabalho dos brasileiros nos últimos meses. Com 
comércio e escritórios voltando à ativa, como será da-
qui para frente? As arquitetas Danielle Dantas e Paula 
Passos, do Dantas & Passos Arquitetura, correram para 
adequar o projeto deste escritório de advocacia para “o 
novo normal”. 

“Neste caso, o home office não era possível porque 
muitos processos ainda não são digitalizados e precisam 
ser realizados de maneira tradicional, sem sair de lá”, 
comenta Paula. Localizado no Paraíso, zona sul de São 
Paulo, o espaço de 250 m2 precisou ter os 30 postos de 
trabalho adequados para a segurança dos funcionários. 

“A principal alteração foi nas baias de trabalho, 
que ganharam divisórias altas de acrílico frontais 
e laterais - cada uma mede 1,35 x 0,90 m e 0,75 m 
de altura”, revela Paula Passos. A medida das baias 
permite a circulação do ar de forma segura, já que o 
ar-condicionado deve permanecer desligado enquanto 
tudo isso não passar.

Outro cuidado das arquitetas está na criação de divisó-
rias transparentes (executadas pela Multsign) para não 
bloquear de nenhuma forma a iluminação do espaço. “Para 
evitar acidentes, adesivos em bolinhas foram instalados 
nas pontas para que ninguém se machuque ou bata nas 
peças transparentes”, fala Paula, sócia de Danielle Dantas.

O custo da mudança, à primeira vista, pode não pare-
cer tão atrativo. “Para os 30 postos de trabalho, o custo 
chegou a cerca de R$ 20 mil. Mas, usamos um material 

Disponível para as 58 
mil empresas asso-
ciadas, a plataforma 

online facilita o networking 
e a ampliação dos canais de 
vendas neste momento em 
que empresários buscam 
a diversificação. A ideia da 
entidade é aproximar as 
indústrias – principalmente 
as de pequeno porte – do 
varejo físico e online.

“Queremos ser um faci-
litador dessa primeira fase 
do ciclo de vida das empre-
sas que ainda não tiveram 
experiência de exposição 
comercial pela internet; as-
sim elas terão oportunidade 
de se expandir para novos 
mercados e canais de ven-
das”, afirma João Carlos de 
Oliveira, presidente da GS1 
Brasil. A plataforma tem 
50 categorias de produtos, 
que se dividem entre vários 
setores da economia como 
alimentos e bebidas, saú-
de, perfumaria, papelaria, 
calçados, vestuário, itens 
para casa, eletroeletrônicos, 
ferramentas e construção, 
pet, jardinagem, limpeza e 
outros. 

As empresas interessadas 

A plataforma tem 50 categorias de produtos, que se dividem 
entre vários setores da economia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de RETIFICAÇÃO E REABERTURA de Licitação

Concorrência Pública nº 003/2020
Processo n.º 037/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução da fase 1 (alvenarias e acabamentos) da EMEB Prof. Flávio Iared. O 
Município de Vargem Grande do Sul comunica que devido a impugnação do ato 
convocatório, procedeu a retificação de alguns componentes do Edital, quais 
sejam: Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do 
BDI e Folha de Projeto 01 (Estacas). Conforme artigo 21, §4º da Lei Federal 
8.666/93, a nova sessão de abertura será no dia 24/08/2020 às 08:00 horas, no 
Paço Municipal, na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Compras, 
situado a Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. 
O edital estará disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, 
podendo ainda ser solicitado através do e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br. 

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 040/2020 (COVID-19 
- Artigo 4-G da Lei 13.979/19). Processo n.º 065/2020. Objeto: Registro de 
Preços para aquisição de insumos de saúde para enfrentamento e combate ao 
Coronavirus, período de 6 meses. Entrega das Propostas: a partir de 23/07/2020 
às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das 
Propostas: 29/07/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/. Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

Nova Plataforma de Negócios 
coloca PMEs no mundo digital
Uma nova oportunidade para pequenas e médias empresas surge com a Plataforma de Negócios 
lançada pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil

relacionamento com a in-
dústria ganham o novo canal 
Plataforma de Negócios.

 “O importante é nossa as-
sociação impulsionar novos 
negócios e dar visibilidade 
aos parceiros neste ano tão 
atípico”, explica Oliveira. No 
momento em que a platafor-
ma começou a ser divulgada 
como nova oportunidade às 
empresas, mais de 300 se 
mostraram interessadas. 
O acesso para visualizar 
essas empresas é aberto a 
qualquer pessoa pelo link 
(www.plataformadenego-
cios.gs1br.org).

Além desse novo canal, 
as empresas contam com o 
Cadastro Nacional de Pro-
dutos, um banco de dados 
disponível pela GS1 Brasil 
onde a indústria cadastra in-
formações de seus produtos 
para transações comerciais 
e logísticas. É um método 
que confere padrão único 
para os dados, o que evita 
ineficiência de processos e 
duplicidade de informações 
que prejudicam o planeja-
mento logístico. 

Fonte: GS1 Brasil (www.
gs1br.org).

em participar se inscrevem 
e recebem orientações de 
como começar a expor. 
Devem ser associadas à en-
tidade e, quando ingressam 
na plataforma, incluem seu 
portfólio em arquivo para ser 
baixado pelos interessados. 
Há possibilidade de empre-
sas serem percebidas tanto 
por distribuidores e varejis-
tas quanto diretamente pelo 
público consumidor, num 
modelo híbrido B2B e B2C. 
O projeto tem como ponto 

de partida as dificuldades 
identificadas em um levan-
tamento entre associados 
durante o isolamento social.

As maiores dificuldades 
enfrentadas pelas empresas 
têm sido a redução no fatu-
ramento e a necessidade de 
diversificar os negócios para 
se adaptar à nova realidade. 
Portanto, supermercados, 
marketplaces, e-commerce, 
distribuidores e represen-
tantes comerciais que têm 
interesse em ampliar seu 

Escritório de advocacia se adapta e garante 
segurança aos funcionários

de primeira linha, com alta durabilidade e segurança”, 
justifica Paula. 

Existem opções menos onerosas no mercado, como é o 
caso de materiais similares, a exemplo do poliestireno. “Mas 
esse material não alcançaria a mesma longevidade e beleza 
que o acrílico. Além de ficar levemente azulado nas bordas e 
riscar com mais facilidade”, conclui a arquiteta Paula Passos.

Fonte e mais informações: (www.dantasepassosarqui-
tetura.com.br).
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Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, no dia 
30 de julho de 2020 em primeira convocação às 16:00 horas ou segunda convocação as 16:30 horas, na Rua dos 
Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) Examinar e aprovar os Relatórios de Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações 
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2019; e b) Deliberar sobre 
a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
Lembramos aos Srs. Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com 
direito a voto e de maioria absoluta dos presentes em segunda convocação, de acordo com o estatuto social vigente. 
Assim, a presença de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro 
acionista ou a advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado. 

São Paulo, 20 de julho de 2020. A Diretoria.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento são 
convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
que se realizará em 31.7.2020, às 11h, na sede social, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São 
Paulo (SP), a fim de: I - Em pauta ordinária: 1. tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar 
sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2019; 2. deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício; 3. eleger os integrantes do Conselho de Administração (“CA”) para 
o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021; e 4. 
fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. II - Em pauta extraordinária: 1. 
aumentar o capital social, mediante capitalização de reserva estatutária, com a consequente alteração do 
“caput” do artigo 5º do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social;  2. incluir o § 6º no 
artigo 13 e o § 4º no artigo 19  no Estatuto Social,  para dispor sobre a realização de reuniões à distância do 
CA e da Diretoria; e 3. consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas acima. Os documentos a 
serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade. São Paulo 
(SP), 23 de julho de 2020. (a) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração.   (23/24/25) 

Como vender uma coleção de moedas sem sair no prejuízo
e CEO da plataforma O 
Numismata, marketplace 
e sistema de leilões de 
produtos numismáticos. 

Davi explica que as cole-
ções podem ser divididas 
por segmentos, como:

Países;  Datas ou sazo-
nalidade; e  Metais (ouro, 
prata, cobre, bronze e ní-
quel). E ainda há os que co-
lecionam somente moedas 
que estão em circulação, 
por exemplo. Segundo ele, 
existem particularidades e 
valores específicos ligados 
à cada coleção. Por isso, 
é preciso ficar atento no 
momento da negociação 
para não sair no prejuízo. 

“O mercado numismático 
vem mantendo a transpa-
rência no momento das 
transações de moedas e 
cédulas. Contudo, é perti-
nente que o colecionador 
avalie, junto ao profissional 
da área, o real valor da cole-
ção a venda. Esse processo 
faz toda diferença e evita a 
prática de valores irreais”, 
comenta o economista. 
Hoje em dia, é possível ao 
colecionador ter acesso 

aos vários meios de compra 
e venda de peças numis-
máticas. Lojas físicas; en-
contros de colecionadores 
e numismatas; plataformas 
e marketplaces; grupos de 
aplicativos ou por meio dos 
famosos leilões online ou 
off-line.

“Os leilões são ótimas 
oportunidades para a ven-
da de coleções. Lá, é pos-
sível encontrar os amantes 
da numismática dispostos 
a pagar e comprar as peças 
por valores reais e justos. 
É uma disputa de valo-
res”, explica, Davi.  Mas, 
como vender? É possível 
realizar a venda das peças 
separadas ou por lote, de-
pendendo de cada coleção. 
No caso das moedas das 
Olimpíadas do Brasil de 
2016, por exemplo, para 

que o colecionador lucre, o 
mais indicado seria realizar 
a venda por lote, ou seja, 
todas juntas. Já para cole-
ções robustas e com peças 
mais antigas, o ideal seria a 
venda de forma individual. 

“A venda individual das 
peças para coleções mais 
robustas é sempre mais 
vantajosa. Isso aumenta 
as chances de se conseguir 
valores ainda maiores, 
o que não acontece com 
vendas por lote. Como a 
procura por peças indivi-
duais é grande, pode ser 
que o comprador pague 
um valor considerável 
para ficar com a moeda e/
ou nota que falta em sua 
coleção”, explica. Fonte e 
mais informações: (https://
onumismata.com/).
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