
Trabalho Intermitente 
e segurança jurídica: risco 

ou oportunidade?

A modalidade 
de trabalho 
intermitente, antes 
de ser implementada 
pela empresa em 
uma atividade 
rotineira

Mas, deve ser anali-
sada sob dois as-
pectos distintos de 

incidência de risco, sendo 
o primeiro por parte de 
quem vai prestar o serviço, 
o empregado, e o segundo 
por parte de quem contrata, 
a empresa. Do ponto de vista 
do empregado, os destaques 
da lei (CLT, artigo 452-A) 
sobre o trabalho intermi-
tente devem estar presentes 
para evitar a desconsidera-
ção do contrato, sendo eles: 
não continuidade/ausência 
de habitualidade; obrigato-
riedade de alternar trabalho 
ativo com períodos inativos; 
e imprevisibilidade de oferta 
de trabalho. 

Sendo esse último uma 
construção da jurispru-
dência ao conjugar os dois 
primeiros pressupostos. O 
regime intermitente pres-
supõe obrigatoriamente que 
o empregado tenha com o 
seu empregador um tra-
balho irregular, mesclando 
períodos de atividade com 
períodos de inatividade, sob 
pena de descaracterização 
do contrato.

Significa dizer que, se o 
empregado se acostumar a 
uma rotina de trabalho fixa, 
seja ela semanal ou mensal, 
o que era intermitente passa 
a assumir um caráter contí-
nuo e habitual, contrariando 
a finalidade da lei.

No quesito habitualidade, 
tanto a legislação, quanto a 
jurisprudência, não definem 
parâmetros objetivos, de 
modo que o caso a caso deve 
ser acompanhado. Toda a 
convocação de um mesmo 
empregado que seguir uma 
padronização (ex. uma vez 
por semana, toda semana, 
em dia pré-determinado) 
sem uma justificativa es-
pecífica, por conflitar com 
os pressupostos acima 
destacados, pode ser ques-
tionada. 

O ideal, portanto, é evitar 
uma conduta padrão de con-
vocação sobre um trabalho 
recorrente. Caso a empresa 
mantenha um “banco de 
intermitentes” e promova 
um rodízio na convocação 
dos trabalhadores para 
assegurar a aplicação dos 
pressupostos da lei, para a 
relação empregado-empre-
gador não haverá risco de 
desvirtuamento do contrato 
de intermitente.

A principal diferença, 
portanto, entre o contrato 
intermitente e o contrato 
de trabalho regular/padrão, 
do ponto de vista do empre-
gado, é a imprevisibilidade. 
Enquanto no regular há uma 
demanda corriqueira de 
trabalho, com uma expec-
tativa básica constante, no 
intermitente não se sabe ao 
certo quando a necessidade 
surgirá, sendo dependente 
de fatores que descolam da 
atividade ordinária. 

O trabalhador intermiten-
te presta serviços apenas 
quando convocado pelo 
empregador e, ao final do 
período demandado, não 
tem previsão de uma nova 
convocação. O período de 
inatividade, portanto, tam-
bém deve ser irregular. Do 
ponto de vista do empre-
gador, são três indicativos 
que justificam a contra-
tação de um empregado 
intermitente: oscilação de 

intensidade de trabalho 
(aumento de carga ou ati-
vidade pouco frequente); 
expertise diferenciada para 
tarefa ou evento específicos; 
substituição temporária de 
empregado convencional.

O uso do empregado in-
termitente requer, por parte 
da empresa, a existência de 
uma demanda que sobrepõe 
a rotina operacional ordiná-
ria. Somente essa demanda 
diferenciada será capaz de 
justificar a contratação de 
uma pessoa por um período 
singular. Entenda-se como 
demanda diferenciada não 
apenas no quesito quanti-
dade/volume de operação, 
mas também na escassez 
de ação, ou seja, havendo 
um trabalho necessário, 
mas muito pouco utilizado, 
essa demanda também 
será entendida como fora 
do padrão e pode ser ab-
sorvida por um empregado 
intermitente.

Essa condição (demanda 
diferenciada) para esse tipo 
de regime contratual se jus-
tifica em razão da principal 
característica conceitual 
do trabalho intermitente, 
que é a alternância obriga-
tória de períodos ativos e 
inativos, ou seja, se há uma 
demanda ordinária, inserida 
no sistema operacional da 
empresa e que precisa ser 
cumprida rotineiramente, 
essa demanda deve ser exe-
cutada por um empregado 
convencional e não pode 
ser suprida por empregado 
intermitente.

O balizador será, portanto, 
a quantidade de horas tra-
balhadas por mês no regime 
intermitente. Atingindo-se 
um número mínimo mensal 
rotineiro, estará subenten-
dido que o contrato correto 
a ser utilizado será o de 
tempo parcial, ainda que 
em números menores do 
previsto no caput do artigo 
58-A, da CLT, consoante 
previsão no parágrafo 4º 
do mesmo artigo, devendo 
ser descartado o trabalha-
dor intermitente para tal 
atividade.

Para o empregador, a má 
utilização do trabalho in-
termitente pode gerar uma 
fiscalização e autuação da 
Superintendência do Tra-
balho ou o enfrentamento 
de um procedimento ad-
ministrativo por parte do 
Ministério Público do Tra-
balho, principalmente se, 
na prática do dia a dia, for 
identificada uma precariza-
ção do trabalho ou a redução 
de custos e encargos de 
maneira ilícita.

Para suprir essa necessi-
dade de mão de obra regular 
com um custo menor, caso 
a jornada de oito horas seja 
extensa, há duas alternati-
vas: utilizar-se do contrato a 
tempo parcial para trabalho 
de 26h ou 30h por semana 
(lembrando que a carga 
horária semanal pode ser 
ainda menor e restrita a um 
ou dois dias na semana); 
firmar um acordo coletivo 
para regrar as condições 
específicas do trabalho in-
termitente, conferindo mais 
segurança jurídica.

Conclui-se, portanto, ser 
possível a implementação 
do trabalho intermitente em 
uma atividade rotineira des-
de que sobreposta por um 
dos três indicativos acima 
descritos, caso contrário, 
sua utilização poderá ser 
questionada.

(*) - É advogado trabalhista, professor 
universitário, mestre em Direito do 

Trabalho e Processo do trabalho 
pela PUC/SP, sócio do Barcellos 

Tucunduva Advogados.

Decio Sebastião Daidone Jr (*)
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Mekal Metalúrgica Kadow S.A.
CNPJ Nº 57.037.392/0001-80 - NIRE Nº 35.3.0053029-2

Edital de Convocação para - Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas  para se reunirem em A.G.E., a se realizar às 10 horas do dia 29/10/2020, na
sede da Companhia, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (a) apreciação e aprovação da proposta
de aumento do capital social da Companhia ao preço de emissão global de até R$ 6.000.000,00, mediante a emissão
pela Companhia de, no máximo, 6.000.000ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o capital
social de R$ 19.586.997,00 para, no máximo, R$ 25.586.997,00, mediante a integralização, na proporção da
participação dos acionistas no Capital Social da Companhia. Será observado o disposto no artigo 171, §1À e §4À da
Lei 6.404/76, sendo garantido aos acionistas o prazo de 30 dias para exercício do direito de preferência, a contar
da data da realização da Assembleia Geral, ou seja, até 29/11/2020. Decorrido o referido prazo de 30 dias, haverá
a homologação do valor total do aumento de capital e consequente modificação do estatuto social da Companhia
refletindo o valor total do aumento de capital social. Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas
deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade
do acionista ou de seu representante; e (ii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei,
na hipótese de representação do acionista. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia
Geral, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia. São Paulo (SP), 16/10/2020.
Guilherme Fessel Bertani - Presidente do Conselho de Administração.                                                 (21, 22 e 23)

Edital de Citação Prarzo de 30 dias. Processo Nº 1000419-89.2015.8.26.0547 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de SP, Dr(a). Nélia Aparecida 
Toledo Azevedo, na forma da Lei, etc. Faz Saber à requerida S. G. Serviço de Limpeza e 
Conservação Ltda, CNPJ 67.778.803/0001-42, com endereço na Rua Rosa Vita, n. 379 e ou Rua 
José Francisco Oliveira, n.80, CEP 13670-000, Santa Rita do Passa Quatro - SP, que lhe foi 
proposta uma ação Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, 
alegando em síntese: "A requerente foi contratada pela requerida, para obtenção do serviço de 
passagem de veículos, por meio de passagem na pista especial "Sem Parar/Via Fácil". A requerida 
honrou por diversos meses com o previamente contratado, liquidando as faturas anteriores. Ocorre 
que a requerida não liquidou as faturas de nº. 108757419, com vencimento em 01.04.2013, no valor 
de R$7.944,84, nº. 200270183, com vencimento em 31.08.2015, no valor de R$31,69 e a de nº. 
203830391, com vencimento em 30.09.2015, no valor de R$156,00. Apesar da autorização em 
débito em conta corrente, por não haver saldo suficiente na data da compensação bancária, o 
mesmo deixou de ser quitado. Com o acréscimo dos encargos e com a atualização em 04.09.2016, 
totalizam R$12.426,03. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo de trinta (30) dias do presente Edital, efetue o pagamento 
devidamente atualizado ou apresente embargos. Fica a requerida Intimada, de que em caso de 
cumprimento, ficará isento de custas e honorários advocatícios. Não sendo apresentada resposta, 
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 
Santa Rita do Passa Quatro, aos 09 de outubro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001817-34.2018.8.26.0299 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Jandira, Estado de SP, Dr(a). Juliana Moraes Corregiari Bei, na forma 
da Lei,etc. Faz Saber a DL Logistica e Transportes Eireli ME, CNPJ Nº18.033.024/0001-02 que lhes  
foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 81.812,08 Referente a fatura de nº 312695882, 
com vencimento em 14/02/2018, vencidas e não pagas. devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1012627-87.2016.8.26.0477. O Dr. Eduardo Ruivo Nicolau, 
Juiz de direito da 1ªVC do Foro da Praia Grande /SP. Faz Saber a Wagner Giulian Scigliano 
Carneiro, CPF/ME Nº: 375.385.318-66 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por  
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 8.396,57. Referente as faturas de nº 212690656, com vencimento em 10/12/2015,  e Fatura de 
nº 220141066, com vencimento em 10/02/2016, , vencidas e não pagas. Considerando que o 
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para 
os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a 
quantia reclamada ou oferecer embargos. 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, aos 13 de Julho de 2020 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1003555-75.2018.8.26.0002. O Dr. Luiz Raphael Nardy Len 
cioni Valdez, Juiz de Direito da 6ªVC do Foro Regional de Santo Amaro–S/P. Faz Saber a  Barbará 
Santanna RG Nº 15.854.027, CPF Nº 026.942.861-51, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe 
ação Monitória no valor de R$  4.627,46. devidamente atualizada e, efetue o pag. de honorários 
advoc. correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, 
nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e não foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais 
se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo 30 dias. Proc. 0006929-28.2019.8.26.0020. A Drª. Luciane Cristina Rodri 
gues Gadelho, Juíza de Direito da 2º VC do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó–SP. Faz Saber a 
Renata de Cássia Gomes, CPF Nº 333.016.878-14 e RG Nº 44.245.637-2, que União Social Camili 
ana,  ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 23.744,56, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer 
impugnação, no prazo de 15 dias. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003995-17.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Valesca Maria Garcia Felício CPF Nº 
340.111.958-39, que União Social Camiliana alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 9.12,52, que deverá ser devidamente atualizado 
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa de 10% e Honorários de 10% (art.523, §1º, CPC), transcorrido prazo de 
15 dias, poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. N Nada Mais  

Adalberto Bueno Netto - Administrador - CPF: 703.650.678-49

Everaldo Pereira da Conceição  
Contador Responsável - CRC TC 1SP178103/O-6

BNE Administração de Imóveis S.A.
CNPJ: 02.584.269/0001-98

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais com centavos eliminados)
Balanços Patrimoniais 2019 2018

Ativo circulante 22.575.353 19.090.524
  Disponível 34 2.615
  Imóveis 15.563.703 15.563.703
  Depósito judicial 7.011.616 3.524.206
Ativo não circulante 38.232.810 38.013.065
 Realizável a longo prazo 38.232.810 38.013.065
 Permanente: Investimentos 38.232.810 38.013.065
Total do ativo 60.808.163 57.103.589

Balanços Patrimoniais 2019 2018
Passivo circulante 4.379.052 2.843.835
  Fornecedores 29.970 –
  Obrigações tributárias 695.940 654.139
  Outras contas 236.841 39.897
  Partes relacionadas 3.372.501 2.106.000
  Adiantamento de clientes 43.800 43.800
Passivo não circulante 9.612.363 9.125.686
 Exigível a longo prazo: Imposto diferido 801.835 315.158
  Outras contas 8.810.528 8.810.528
Patrimônio líquido 46.816.748 45.134.067
  Capital social 11.800.000 11.800.000
  Reserva legal 2.360.000 2.360.000
  Reserva de lucros 32.656.748 30.974.068
Total do passivo e patrimônio líquido 60.808.163 57.103.589
Notas: Valores classificados como depósito judicial não estão disponíveis 
para empresa.
Impostos diferidos sobre a receita de aluguéis (bloqueio judicial) serão 
recolhidos após a disponibilidade do recurso.

Demonstração dos Resultados 2019 2018
Receita aluguéis 350.094 715.153
Receita aluguéis (Bloqueio Judicial) 3.514.642 2.334.190
 Impostos incidentes (12.778) (26.103)
 Impostos incidentes - diferido (128.284) (85.198)
Resultado 3.723.673 2.938.042
Resultado Bruto 3.723.673 2.938.042
Despesas (receitas) operacionais (1.652.246) (2.716.054)
 Despesas administrativas (1.771.170) (2.685.360)
 Despesas tributárias (85.176) (4.051)
 Despesas (Receitas) financeiras 
  (Resultado financeiro) (15.645) (22.365)
 Equivalência patrimonial 219.745 (4.278)
Resultado antes das provisões tributárias 2.071.427 221.988
Provisão para imposto de renda (19.563) (37.894)
Provisão para imposto de renda - diferido (257.171) (162.735)
Provisão para contribuição social (10.791) (20.596)
Provisão para contribuição social - diferido (101.222) (67.225)
Resultado antes da participação de 
 acionistas não controladores 1.682.680 (66.462)
Lucro líquido do exercício 1.682.680 (66.462)
Notas: Valores classificados como receita de aluguéis (bloqueio judicial) 
não estão disponíveis para empresa.
Impostos diferidos sobre a receita de aluguéis (bloqueio judicial) serão  
recolhidos após a disponibilidade do recurso.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital social Reserva legal Reserva de retenção de lucros Total
Saldos em 31/12/2017 11.800.000 2.360.000 31.530.721 45.690.721
Lucro (prejuízo) líquido do exercício – – (556.653) (556.653)
Saldos em 31/12/2018 11.800.000 2.360.000 30.974.068 45.134.067
Lucro líquido do exercício – – 1.682.680 1.682.680
Saldos em 31/12/2019 11.800.000 2.360.000 32.656.748 46.816.748

Demonstração de Fluxo de Caixa 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro do exercício 1.682.680
Impostos diferidos 486.677

2.169.357
Redução (aumento) nas contas do ativo (3.487.410)
 Depósito judicial (3.487.410)
Aumento (redução) nas contas do passivo 268.716
 Fornecedores 29.970
 Obrigações tributárias 41.802
 Outras contas 196.944
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) 
 nas atividades operacionais (1.049.337)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Acréscimo de investimentos e ágio (219.745)
 Disponibilidades líquidas aplicadas nas 
  atividades de investimentos (219.745)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Partes relacionadas 1.266.501
Disponibilidades líquidas geradas nas 
 atividades de financiamentos 1.266.501
Aumento das disponibilidades (2.580)
Variação das disponibilidades: No início do exercício 2.615
 No final do exercício 34

(2.580)

O estudo do Boston Consul-
ting Group How Comeback 
Kids Will Build The New 

Reality revela os truques lançados 
pelas organizações conhecidas 
como Comeback Kids para saírem 
da Grande Recessão ainda mais 
fortes do que entraram. 

Para elas, as crises econômicas 
significam oportunidades. Elas 
criam clareza e urgência em torno 
da necessidade de uma ação deci-
siva e aproveitam essa energia para 
inovar e redesenhar seus negó-
cios. Nesta análise, o BCG aponta 
cinco etapas específicas que as 
organizações ao redor do mundo 
podem realizar para transformar 
a adversidade em vantagem: 
	 •	Aja proativamente: Tome 

ações preventivas. Conserte 
antes que quebre. Lição de 
2008: As empresas que saíram 
bem da crise de 2008 agiram 
cedo para aumentar a liqui-
dez e investir em aquisições 
estratégicas, e não esperaram 
ser diretamente afetadas para 
tomar ações atenuantes. 

	 •	Aumente a vitalidade: Evite 
a tentação de apenas aguentar 
e sobreviver. Com a escalada da 
volatilidade, mesmo as abor-
dagens vencedoras não duram 
muito. 

  Lição de 2008: As organizações 
que melhor performaram na 
Grande Recessão buscaram 
inovar, explorar novas ideias 
e renovar suas estratégias 
para que pudessem alcançar 
um crescimento sustentável a 
longo prazo. 

	 •	Construa resiliência: Lide 

Organizações podem transformar 
a adversidade em vantagem.
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LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS
CNPJ: 62.652.367/0001-47

Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária
da Liga das Senhoras Ortodoxas a ser Realizada em 09 /11/2020.

Pelo presente edital, a presidente da Liga das Senhoras Ortodoxas, convoca as
Senhoras, Conselheiras e Suplentes para se reunirem em Assembléia Ordinária, nos
termos do Art. 7º e 8º dos Estatutos Sociais da Liga das Senhoras Ortodoxas, a
comparecerem no dia 09 de Novembro de 2020 às 14h00hrs, em primeira convocação,
e 30 minutos após em segunda convocação podendo as Senhoras ausentes fazer-se
representar por procuração. A assembleia acima convocada terá a seguinte ordem do
dia: 1- Relatório, aprovação e apreciação do Conselho Fiscal, sobre o período de
Agosto 2019 à Julho de 2020. 2- Eleição e Posse da Nova Diretoria.

São Paulo, 21 de outubro de 2020.
Senhora Huguette Issa Maalouli

 Digna Presidente da Diretoria da Liga das Senhoras Ortodoxas
Senhora Samira Said El Jamal

Digna Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Liga das Senhoras Ortodoxas

Cinco etapas para transformar 
adversidade em vantagem

Da mesma forma como acontece agora com a pandemia, empresas em todo o mundo enfrentaram uma 
ameaça existencial durante a crise de 2008

com essa disrupção e se 
prepare para interrupções 
inevitáveis à frente. Comece 
cultivando habilidades e ideias 
diversas. Lição de 2008: As 
Comeback Kids desenvolveram 
resiliência organizacional para 
resistir a choques futuros e 
antecipá-los. O planejamento 
de cenários funcionou como 
um sistema de busca de ten-
dências. 

	 •	Simplifique a organização: 
Olhe além de cortes e número 
de funcionários. Prepare-se 
para enfrentar as dificuldades 
e torne-se ágil para explorar 
oportunidades. 

  Lição de 2008: As empresas 
com melhor desempenho se 

prepararam simplificando 
suas principais operações, 
redesenhando processos para 
capitalizar no digital e gerar 
eficiências. 

	 •	Tenha clareza de visão: 
Busque múltiplas fontes de 
crescimento, mas tenha temas 
específicos como alvo. Lição de 
2008: A maioria das empresas 
de alto desempenho investiu 
pesadamente para expandir 
para novos países e digitalizar 
processos. Alguns produtos 
foram bem-sucedidos e outros 
fracassaram, mas o objetivo 
permaneceu fixo. 

Fonte e mais informações: 
(http://www.bcg.com).

3043-4171

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para
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