
Como inovar com foco 
na realização de valor?

O que antes era 
diferencial, hoje virou 
consenso. A inovação 
se tornou fundamental 
para empresas de 
quaisquer portes 
ou segmentos, um 
processo que só 
se acelerou com a 
pandemia

Permanecer com as 
mesmas estratégias, 
produtos, serviços 

ou modelos de negócio di-
ficilmente trará resultados 
diferentes. Mas sair atirando 
para todos os lados, subme-
ter-se a reuniões e encontros 
estressantes ou, ao contrá-
rio, ficar horas em ambien-
tes de descompressão para 
tentar extrair uma única boa 
ideia não são os melhores 
caminhos para inovar.

A inovação deve caminhar 
de mãos dadas com a gestão. 
Para além de uma metodo-
logia que valoriza a criativi-
dade e o ineditismo, inovar 
requer processos, métricas, 
análises e muita tentativa e 
erro, buscando sempre que 
eles sejam grandes fontes de 
aprendizagem. Para isso, o 
primeiro passo é entender 
como essa combinação 
funciona. 

Este processo é chamado 
de gestão da inovação e 
reúne as melhores práticas 
de ambas as áreas, buscando 
estabelecer possibilidades 
de acompanhar a inovação, 
de modo a entender como ela 
pode gerar valor para uma 
empresa, sem engessá-la.

Para auxiliar as empresas 
nessa empreitada, foi pu-
blicada a ISO 56002, que já 
certificou mais de 100 em-
presas no mundo em apenas 
um ano. No Brasil, quatro 
companhias possuem o ates-
tado de conformidade com 
a norma e há outras 85 in-
teressadas em implementar 
esse modelo internacional de 
gestão já no próximo ano.

A norma ajuda a estabe-
lecer quais são os objetivos 
da empresa ao inovar. Ela 
pretende atrair mais clientes 
por meio da melhoria de um 
produto ou serviço? A inova-
ção será implementada em 
apenas uma área que precisa 
de otimização? Ou é hora de 
reinventar o próprio negócio 
antes que uma tecnologia 

disruptiva o faça? Antes 
de dar qualquer passo, as 
metas precisam estar bem 
claras – especialmente para 
os gestores.

Os líderes tem um papel 
fundamental, disseminando 
todos os valores e propósitos 
da empresa para os colabora-
dores. A cultura de inovação 
precisa permear todos os 
níveis hierárquicos e setores. 
É preciso criar um ambien-
te favorável à geração de 
ideias e alguns fatores são 
fundamentais para que isso 
se viabilize. O engajamento 
e a participação da equipe 
são importantíssimos para 
que as estratégias tenham 
sucesso. 

Além disso, um gestor pre-
cisa ser responsável por con-
duzir o projeto, extraindo o 
melhor de cada colaborador 
e suas ideias. Finalmente, 
é hora de estruturar os 
processos que conduzirão 
a empresa aos melhores 
resultados. Nesse momento, 
será preciso validar as ideias 
de forma multifatorial. Há 
tecnologia suficiente para 
viabilizar o projeto? É fi-
nanceiramente possível? A 
proposta tem aderência no 
mercado? Apesar da deman-
da existente, de que forma 
é possível apresentar essa 
ideia ao público de forma 
persuasiva e comerciável? 

Quando essas e outras per-
guntas relacionadas tiverem 
sido respondidas, é hora de 
finalmente tirar a ideia do 
papel e transformá-la em 
um MVP (Produto Mini-
mamente Viável). Durante 
todo o processo, é preciso 
ter em mente a realização 
de valor. De nada adianta 
uma empresa ter a ideia 
mais inovadora do mundo 
se ninguém quiser pagar por 
ela – ou ela for tão cara que 
ninguém possa pagar por 
ela. Todo o processo deve 
ser tecnológica, financeira e 
humanamente sustentável. 

Assim, a inovação se tor-
na muito mais assertiva e 
rentável para o negócio. É 
como sempre dizemos aqui 
na Palas: inovação é a criati-
vidade emitindo nota fiscal!

(*) - É sócio-fundador da Palas e um 
dos únicos brasileiros a participar 
ativamente da formatação da ISO 

56.002, de gestão da inovação 
(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)
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Companhia Ultragaz S.A.
CNPJ nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia Ultragaz S.A. (“Ultragaz” ou “Companhia”) informa que os acionistas da Companhia, reu-
nidos em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de outubro de 2020, aprovaram o aumento
de seu capital social, mediante o aporte de bens anteriormente detidos pela acionista Ipiranga Produtos
de Petróleo S.A. ao patrimônio líquido da Companhia, em R$ 24.465.464,32 (vinte e quatro milhões,
quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) ,
passando o capital social para R$ 1.035.385.011,07 (um bilhão, trinta e cinco milhões, trezentos e oi-
tenta e cinco mil, onze reais e sete centavos). O aporte dos bens acarretará a emissão de 50.640.022
novas ações da Companhia, com valor de emissão de R$ 0,48312480, sendo 50.093.695 ações ordiná-
rias e 546.327 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Nos termos do artigo 171,
caput e § 2º da Lei nº 6.404/76, os acionistas da Ultragaz terão, na proporção de suas respectivas par-
ticipações no capital social da Companhia, direito de preferência para subscrever as ações resultantes
do aumento de capital correspondente a capitalização dos créditos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
contar desta data. Cada acionista poderá exercer o direito de preferência na proporção das ações ordi-
nárias e/ou preferenciais que possuírem no capital social da Companhia na data da Assembleia Geral
Extraordinária, sendo que cada acionista somente poderá exercer o seu direito de preferência sobre
ações da mesma espécie de que for possuidor. O acionista que opte por exercer o seu direito de prefe-
rência deverá notificar a Companhia, por carta registrada dirigida a seu Departamento de Tesouraria
(conforme endereço abaixo), dentro do prazo previsto acima, indicando sua participação no capital so-
cial da Companhia, especificando o número de ações ordinárias e/ou preferenciais que detém nesta
data e o percentual de ações que deseja adquirir, bem como eventual interesse na reserva de sobras:
Companhia Ultragaz S.A. - At.: Departamento de Tesouraria - Avenida Brigadeiro Luis Antônio,
1343, 8º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - 01317-910 - Telefone: 55 11 3177-6771. No prazo má-
ximo de 5 (cinco) dias úteis após o envio da notificação acima mencionada, mas nunca após o encerra-
mento do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, o acionista deverá comparecer à sede da Companhia,
munido da documentação indicada abaixo, para firmar o competente boletim de subscrição. O preço de
emissão será de R$ 0,48312480 por ação, independentemente da espécie, e deverá ser integralizado
no ato de subscrição, em moeda corrente do País. O valor pago pelos acionistas que eventualmente
subscreverem novas ações de emissão da Companhia será entregue ao titular dos bens ora aportados.
As novas ações emitidas em razão do aumento de capital social aprovado farão jus aos mesmos direitos
atribuídos às demais ações ordinárias ou preferenciais, conforme o caso, de emissão da Companhia.

São Paulo, 01 de outubro de 2020.
Tabajara Bertelli Costa - Presidente

Documentação Necessária: (i) Pessoa física: cópia autenticada do CPF, da cédula de identidade e do
comprovante de residência. Caso representada por procurador autorizado, fornecer cópia autenticada
da procuração e demais documentos de identificação do procurador (cópia autenticada do CPF, da cé-
dula de identidade e de comprovante de residência). Os representantes de menores e interditos deve-
rão apresentar, ainda, a respectiva autorização judicial; (ii) Pessoa jurídica: cópia autenticada do Esta-
tuto ou do Contrato Social consolidado em vigor, cartão de inscrição no CNPJ, documentação societária
outorgando poderes de representação, CPF, cédula de identidade e comprovante de residência do re-
presentante da pessoa jurídica. Investidores residentes no exterior podem ser obrigados a apresentar
outros documentos de representação; (iii) Universalidade de Bens (tais como espólios): cópia autenti-
cada da documentação outorgando poderes de representação, bem como do CPF, cédula de identida-
de e de comprovante de residência dos respectivos representantes.

Felipe Dellacqua (*)     

A qualidade do aten-
dimento, desde a 
primeira dúvida do 

cliente antes da compra até 
a entrega do produto na casa 
dele, é fundamental para 
fidelizá-lo, manter credibi-
lidade e fazer com que ele 
volte a comprar produtos 
da marca. 

Com a pandemia, o e-
commerce ganhou mais de 
4 milhões de novos consu-
midores, segundo a Abcomm 
(Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico). São 
clientes que, por nunca 
terem feito uma compra 
antes pela internet, podem 
se sentir mais inseguros em 
relação à entrega, diferente 
de quem já está acostumado 
a fazer compras em lojas 
virtuais. 

“Um consumidor novo, 
quando faz a compra de 
uma TV de R$ 23 mil reais 
pela internet, por exemplo, 
fica ansioso para saber 

O pós-venda também ajuda a não sobrecarregar a 
equipe que trabalha no atendimento ao cliente.
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O mercado de trabalho para profissionais especialistas e 
executivos expatriados está retomando fôlego no Brasil e 
no mundo depois de sofrer uma baixa na pandemia. Após 
forte impacto provocado pelo fechamento das fronteiras 
em vários países nos últimos dois meses, uma demanda 
reprimida por transferências internacionais de carreira 
dá mais estabilidade a esse mercado, com a reabertura 
paulatina das fronteiras. 

Essa é a percepção de Haroldo Modesto, country ma-
nager da Crown World Mobility no Brasil, multinacional 
sediada em Hong Kong e especializada em mobilidade de 
executivos e realocações internacionais, com atuação em 
58 países. “Neste início de outubro, já realizamos o equi-
valente a 70% do número de expatriações internacionais 
(de saída e entrada no Brasil) ocorridas no ano passado, 
estamos em patamar equivalente ao desempenho de 2019. 
Não cresceu, mas não é uma queda abrupta”. 

Ele explica que sua percepção se norteia a partir da ex-
periência da Crown, e não reflete todo o mercado, mas diz 
que há fatores que estimulam quem almeja uma carreira 
internacional, seja no Brasil ou no exterior. No final de 
setembro, o governo brasileiro publicou a Portaria 456, 
da Casa Civil, que autoriza a entrada de estrangeiros, de 
qualquer nacionalidade, em todos os aeroportos do país. 
A portaria revogou  norma anterior, que restringia voos 
em seis estados. 

Voos internacionais estavam proibidos em Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e 
Tocantins. A entrada por terra e hidrovias segue restrita. 
“Ainda é precoce afirmar, mas o câmbio e reabertura de 
fronteiras no país, somados à alta temporada de transfe-
rências, típicas de fim do ano letivo, tendem a reaquecer  
as transferências internacionais a trabalho”, afirma o 
executivo.

Há fatores que estimulam quem almeja uma carreira 
internacional, seja no Brasil ou no exterior. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 
987231

Aviso de Retificação de Edital e Reabertura de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 
057/2020; Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos injetáveis 
para a rede pública municipal e PPA- Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues 
do Patrocínio - Entrega das Propostas: a partir de 05/10/2020 às 08h00 no site ht-
tps://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Nova Data de Abertura das Propostas: 
16/10/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licita-
cao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Aviso de 
ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 058/2020; Objeto: Registro de 
Preços para aquisição, em caráter eventual, de cestas básicas de alimentação para 
doação às famílias com vulnerabilidade temporária do Município - Entrega das Pro-
postas: a partir de 05/10/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/ - Abertura das Propostas: 16/10/2020 às 09h00 no site https://www.com-
prasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica 
do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: lici-
tacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Qual a importância 
do pós-venda no e-commerce?
De nada adianta conquistar a atenção do cliente, vencer a concorrência, oferecer o melhor preço e 
conseguir fazer com que o consumidor conclua a compra se não houver uma atenção importante da 
empresa no pós-venda

Segundo o VP de vendas da 
Vtex, ter essa proatividade 
no pós-venda também ajuda 
a não sobrecarregar a equipe 
que trabalha no atendimento 
ao cliente. 

“Há empresas que man-
dam até a atualização do 
pedido por Whatsapp. É 
melhor o cliente receber 
cinco mensagens de What-
sapp avisando que produto 
foi faturado, separado e en-
tregue à transportadora do 
que não receber nada e ter 
que ligar para o SAC. 

Quanto mais você leva 
informação ao cliente, mais 
reduz a equipe do SAC de-
dicada a atender clientes 
no pós-venda com dúvidas 
sobre a entrega e consegue 
direcionar mais funcionários 
para responder questões de 
pessoas que estão prestes a 
fazer compra no site e se tor-
narem novos clientes”, diz. 

(*) - Presidente da Associação 
Brasileira de E-commerce Cross-

Border, é VP de vendas e sócio da 
Vtex (www.vtex.com). 

quando o produto irá che-
gar. Não está acostumado 
com essa espera e sim com 
sair com a TV embaixo do 
braço. Por isso, é necessá-
rio dar uma enorme atenção 
pós-venda para acalmar a 
ansiedade do consumidor”, 
explica Felipe. 

Segundo o especialista, é 
necessário muito mais do 
que a empresa oferecer só 
um código de rastreio para 
os clientes pós-compra. 
“Existe todo um processo 

de preparação do pedido 
antes da entrega do produto 
na transportadora. Então, se 
o pedido foi aprovado, você 
manda um e-mail avisando. 
Se o pedido teve algum pro-
blema, você liga. 

Se o produto foi faturado, 
você também avisa e envia 
a nota fiscal com o prazo da 
entrega. Quanto mais você 
alimenta seu cliente de for-
ma proativa de informação, 
mais ele se sente seguro para 
fazer novas compras”, diz. 

Mercado para carreira internacional 
retoma fôlego

Modesto explicou que, desde maio, o país tem recebido 
estrangeiros na maioria dos estados. Agora o governo libe-
rou para todos. Quem queria vir trabalhar em Rondônia, 
por exemplo, poderia entrar no país por São Paulo e pegar 
outro voo para aquele estado. “A questão fundamental é o 
significado da mensagem. O mundo passa a compreender 
que todos os estados estão abertos”, detalha.

De acordo com o especialista da Crown, o câmbio é um 
aliado de quem busca a autorização de residência com 
base em Investimento Estrangeiro Direto, concedida aos 
estrangeiros que desejam investir e que pretendam residir 
no Brasil. Para a concessão dessa autorização, é necessária 
a comprovação de investimento, em moeda estrangeira, de 
montante igual ou superior a R$500.000,00, em empresas 
novas ou já existentes, ou seja, apenas 100 mil dólares.

Fonte e mais informações: (https://www.crownworld-
mobility.com/).

Agostinho Celso Pascalicchio (*)
 
Os dados observados na inflação do 

mês de agosto sugerem alterações nas 
expectativas sobre os preços para o final 
de 2020 e talvez para os próximos anos. 

Entre os grupos de produtos acompa-
nhados pelo IPCA, em agosto, as altas nos 
preços dos produtos do grupo “Alimenta-
ção e Bebidas” e no grupo “Transporte”, 
exerceram forte pressão de aumento na 
inflação do mês. O aumento nos preços 
destes produtos e o efeito deles sobre 
a cadeia de produção, podem criar um 
mecanismo de repasse automático a todos 
os demais preços. É um efeito dominó. 

Também, o crescimento na formação de 
expectativas inflacionárias em alta, poderá 
acelerar novos aumentos nos próximos 
meses. A economia brasileira está presa 
a uma rotina de baixo crescimento da 
produção, baixa inflação e baixa taxa nos 
juros dos títulos públicos. No entanto, a 
forte dinâmica da inflação, observada em 
agosto, sugere que isto pode estar próximo 
do gim. Esta evidência não é definitiva e 
pode estar sujeita a erros. 

Diversas expectativas foram formadas 
sobre o comportamento da economia 
brasileira e que ao final não aconteceram. 

Há indícios, interpretados por alguns, 
de estar ocorrendo uma maior demanda 
para uma oferta ainda incipiente. De 
muitas maneiras, a baixa taxa de juros 
é um reflexo da fraqueza econômica do 
país. Portanto, aumentos na inflação e nas 
taxas de juros seriam um sinal de que a 
economia brasileira está voltando a ter 
um crescimento econômico. 

Ocorre uma pressão sobre a procura que 
deverá causar aumento na produção. O 
aumento da demanda gera inflação. Esta 
evidência não é definitiva e pode estar sujeita 
a erros. A persistência de uma política de 
taxa de juros Selic baixa, poderá causar mais 
danos do que benefícios. Para os poupadores 
que alocam sua riqueza em depósitos de 
poupança ocorre a continuidade de perdas 
financeiras, com a perspectiva de um ren-
dimento real em decréscimo. 

A baixa remuneração da poupança 
parece, também, estimular muito mais o 
consumo do que a aplicação financeira. 
No mercado de ações, se as taxas de 
juros mais altas forem causadas pela 
contenção da inflação em uma situação 
de crescimento econômico, esse processo 
dinâmico provavelmente seria bem aceito 
pelos investidores em ações, já que mais 
crescimento deve se traduzir em mais 

lucros corporativos. 
Entretanto, a demanda deprimida e 

parcialmente liberada pelo programa 
social do auxílio emergencial, distribuído 
por conta da pandemia do Coronavírus, e 
a extensão do programa, com as parcelas 
de metade do valor inicial, deverão ser 
finalizados e provavelmente não terão 
renovação. O PIB que apresentava um 
baixo crescimento antes de março e ainda 
com alta capacidade ociosa. 

Resultados recessivos durante o período 
de pandemia. Desemprego e contenção 
nos gastos do governo orientando a polí-
tica econômica e ainda a ação do Banco 
Central, executando vigília contra o retor-
no da inflação. A recuperação da demanda 
não tem perspectiva favorável e a oferta 
não possui quaisquer estímulos setoriais 
significativos para o crescimento. 

No longo prazo os fundamentos econô-
micos inalterados prevalecem e são forças 
poderosas. 

(*) - É doutor em Ciências; mestre 
em Teoria Econômica pela University of Illinois at 

Urbana-Champaingn/USA. Bacharel 
em Ciências Econômicas e professor da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie nas áreas 
de economia, economia da energia e engenharia 

econômica/finanças

Inflação e taxas de juros baixas 
podem estar próximas do fim
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