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Neurociência, inteligência emocional e mindfulness. Essas três pa-
lavras mágicas me levaram a Nova York em busca de conhecimento. 
Teorias, ferramentas e ensinamentos que comprovam cada vez mais 
que a busca pela felicidade está dentro de você. Pronto, contei o final 
da história. Mas não é tão simples assim, por isso, vou dividir um pouco 
sobre os novos aprendizados para aqueles que desejam uma vida e um 
trabalho com mais propósito.   

Mindfulness e inteligência emocional para executivos
Parece que virou moda falarmos sobre alta performance profissional. 

Quantos filmes, séries e livros são lançados todos os anos, no mundo 
inteiro, sobre o assunto? Inúmeros! Afinal, num mundo competitivo 
e globalizado, faz todo o sentido ter diferenciais, incluindo os resul-
tados obtidos. Ter uma boa performance profissional, de fato, é algo 
importante. Na verdade, eu acredito que a boa performance é essencial 
para a vida como um todo, porque uma vida organizada e na qual tudo 
funciona, é uma vida feliz.   

Vida saudável e alta performance

Essa é a época do ano em que as pessoas mais presenteiam. Do 
equipamento mais moderno ao brinquedo mais simples, procurando 
opções tanto online como em lojas físicas, o objetivo é sempre encontrar 
o presente que trará mais alegria a quem recebe. Muitas pessoas ao 
redor do mundo ganham um novo gato ou cão durante as festas de final 
de ano. A intenção de quem presenteia é sempre a melhor, afinal ser 
tutor de um animal de estimação pode ser uma das experiências mais 
surpreendentes da vida. E é gratificante para os animais também, uma 
vez que dezenas de milhares que estão abandonados têm a chance de 
encontrar um lar para sempre.   

Não dê um pet de presente neste Natal

Pexels

Negócios em Pauta

Menos Açúcares 
Sai "O Show da Luna" e entra "Snoopy" neste mês de 

dezembro como brinde do kit infantil do Habib’s, maior 
rede de fast food genuinamente brasileira. Além de levar 
diversão para criançada, o grande foco do novo kit infantil 
da rede, lançado em julho, é oferecer uma refeição balan-
ceada, com redução de 66% do nível de açúcar e valores 
calóricos totais 20% menores que o kit anterior, sem ultra-
passar 600 calorias. Além das duas esfihas, o refrigerante 
foi substituído pelo suco natural de laranja e a porção de 
batata frita foi reduzida para 10g. Com as mudanças, foi 
possível acrescentar uma sobremesa: o Danoninho de 70g.  

  Leia a coluna completa na página 3

Foto: habibs.com/divulgação
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Engenharia de Produção do Campus Sorocaba 
da UFSCar realiza seleção para mestrado

@O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
(PPGEP-So) do Campus Sorocaba da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas, até o dia 29 
de janeiro, na seleção de estudantes para o mestrado acadêmico, 
com início no primeiro semestre de 2021. O PPGEP-So, com área 
de concentração em Gestão de Operações, tem por objetivo formar 
pesquisadores que possam atuar em subáreas de pesquisas associa-
das ao planejamento, implementação, controle e aperfeiçoamento 
de sistemas produtivos em sentido amplo. Podem participar do 
processo seletivo candidatos portadores de diplomas de graduação 
de instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo Ministério da 
Educação (MEC) ou, provisoriamente, de certificado ou documento 
equivalente. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por 
e-mail, conforme instruções do edital, disponível em www.ppgeps.ufs-
car.br/estude-no-ppgep-so.  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Essa é a época do ano em que 
especialistas do setor financeiro dão 
dicas para famílias liquidarem dívidas 
com o 13° salário e começar o ano 
seguinte com melhor saúde financeira. 
Mas 2020 se mantém fora da curva 
nesse cenário também.

Grande parte precisa de mais do que essa 
parcela "extra" para voltar ao mercado 

de consumo: 30 milhões de brasileiros estão 
superendividados, o que significa que toda a 
renda deles está comprometida com dívidas, 
de acordo com estimativa realizada pelo Idec 
(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor). 

Por isso, o Idec indica algumas medidas para 
auxiliar a organizar as economias dos brasileiros 
que estão endividados e querem começar o 
próximo ano com o pé direito: 

• Análise dos recursos: O valor do 13° 
salário é o suficiente para pagar todas as dí-
vidas? Se não, faça um planejamento mínimo. 
Não decida o que fazer por impulso, escolhas 
erradas proporcionam resultados ruins. 

• Negociação sempre: Não pague as dí-
vidas sem acordo. É muito conveniente para 
os bancos destinar o pagamento de dívidas 
sem precisar revisar a correção dos juros. Na 
renegociação, avalie se vale a pena dar uma 
parte do 13° salário como entrada e parcele o 
saldo de acordo com a sua capacidade mensal 
de pagamentos e evite o parcelamento muito 
longo. Tanto para renegociar como para quitar, 
solicite um desconto. 

• Moderação nas compras: Reserve uma 
parcela para a finalidade que irá proporcionar 
algum conforto emocional. O ano foi difícil, com 
o isolamento social e impossibilidade de viajar, 
seja criativo nos presentes, faça uma lista defina 
os recursos previamente, estimule o pequeno 
comércio, se reinvente. 

• Impostos do começo de ano: Ainda não é 
possível saber quando haverá uma vacina contra 
o Coronavírus, mas com certeza as contas de 
IPTU, o IPVA, lista de materiais escolares e 
matrículas chegarão em janeiro. É provável que 
ainda por conta da pandemia, os materiais e a 
matrícula tenham alguma adequação em função 

Dicas para começar 2021 com as 
finanças organizadas

do distanciamento social, mas eles terão um 
custo. Então reserve uma parcela ou defina o que 
for mais estratégico conforme sua necessidade. 

• Se possível, reserve: Se o objetivo for 
guardar parte do 13° salário, busque as op-
ções de investimento mais adequadas a cada 
realidade. Se for um iniciante, busque ativos 
conservadores e informe-se previamente. É 
importante aumentar a reserva emergencial. 

• Criatividade: Para quem já recebeu 
antecipadamente o 13° e gastou a solução é 
utilizar os recursos não financeiros (habilidades, 
disponibilidade de tempo, experiência vivida, 
capacidades e saúde) para se reinventar. 

"O difícil ano de 2020 está chegando ao fim, 
não como esperávamos com o fim da pandemia, 
mas com muitos desafios financeiros, psicológi-
cos e sociais com impactos profundos no coti-
diano das famílias. Por isso, esse é o momento 
de olhar com cuidado para as finanças, para 
o destino do 13°, para tentar começar o ano 
com um pouco mais de planejamento", explica 
a economista do Idec, Ione Amorim. 

Cenário: 
Segundo dados da última pesquisa do CNC 

(Confederação Nacional do Comércio), em 
novembro, 25,7% das famílias brasileiras 
declararam estar com dívidas em atraso, um 
ponto percentual acima do registrado no mesmo 
período em 2019. Para as famílias com renda 
até 10 salários mínimos, o cenário é ainda pior: 
são 67,4% delas afirmam estar endividadas. Em 
novembro de 2019, essa proporção foi de 65,9%. 

Ainda segundo o CNC, 11,5% das famílias 
que têm dívidas em atraso declararam não ter 
condições de pagá-las. Ou seja, permanecerão 
inadimplentes. Em 2019, esse indicador estava 
na faixa dos 10,2% em novembro. E o tempo de 
atraso das famílias em sanar dívidas acima de 
90 dias, que vinha caindo desde antes da pan-
demia, registrou crescimento a partir de agosto. 

Há uma solução mais eficaz? - O Idec lançou 
em outubro um movimento para pressionar 
deputados a votar o Projeto de Lei 3515/15, 
com a atualização do CDC (Código de Defesa do 
Consumidor) ao incluir no material um capítulo 
sobre prevenção e tratamento do superendivi-
damento. A petição online criada pelo Instituto 
registrou mais 1,5 mil assinaturas. 

"A ideia, ao pressionar o governo para votar 
com urgência a proposta, é evitar que essa 
crise econômica decorrente da pandemia 
do Coronavírus contribua ainda mais para o 
endividamento das famílias brasileiras, o que 
trava a capacidade de consumo, afetando, por 
consequência, as empresas e o comércio. É 
um perverso círculo vicioso que estrangula 
o desenvolvimento do país", comenta Teresa 
Liporace, diretora executiva do Idec. 

O Projeto 3515 propõe a regulação da con-
cessão de crédito, aumento da transparência 
e prevenção do endividamento com regras 
para a publicidade, que precisa evidenciar os 
riscos sobre a contração de crédito, e garante 
melhores condições para negociação da dívida 
com as instituições financeiras. Fonte e mais 
informações: (www.idec.org.br).
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Milão fecha crematório
A Prefeitura de Milão ordenou o 

fechamento do principal crematório 
da cidade até 3 de janeiro devido ao 
excesso de corpos que ainda aguardam 
incineração. A segunda onda pandêmica 
determinou um incremento da mortali-
dade em Milão. Os crescentes pedidos 
por cremação estão criando um estoque 
de caixões à espera da prestação do 
serviço, com prazos de até 20 dias. Para 
compensar o fechamento do crematório, 
a Prefeitura isentou algumas tarifas de 
sepultamento e ampliou o direito de 
acesso a tumbas familiares (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/os-4-focos-do-crescimento-empresarial-entenda-as-tendencias-do-mercado/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-a-21-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-19-a-21-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/nao-de-um-pet-de-presente-neste-natal-planeje-para-ter-um/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mindfulness-e-inteligencia-emocional-para-executivos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/vida-saudavel-e-alta-performance/
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Líder de mercado pela Forrester Research

@A FICO, líder mundial em software de análise preditiva e gerenciamento 
de decisão, foi nomeada líder em Plataformas de Decisões Digitais no 

recém-lançado relatório da Forrester Wave - quarto trimestre de 2020. O 
estudo avaliou 22 critérios de 13 fornecedores de plataformas de decisão 
digital, com o objetivo de reconhecer as empresas que oferecem as me-
lhores ferramentas do mercado. A FICO foi a líder do ranking e recebeu a 
nota máxima nos quesitos Integração de Dados, Capacidade de Execução 
e Conhecimento do Mercado (https://www.fico.com/en/forrester-wave).

Startup Dialog vence Desafio Bring Your Saas

@Na última terça-feira (15), a startup Dialog, supperap de comunicação 
interna e RH para empresas que funciona como um hub para o cola-

borador, venceu o desafio Bring Your Saas, que tem como intuito principal 
identificar startups Saas - Software as a Service - com um alto potencial 
para levá-las a um outro patamar de expertise, relacionamento e capaci-
dade de execução. O desafio foi promovido pela Meta Ventures, braço de 

investimentos da Meta, uma das maiores companhias de tecnologia do país. 
Durante o processo, o Dialog concorreu ao prêmio com 138 startups. Para 
André Franco, CEO do Dialog.ci, o intuito foi conseguir apresentar a solução 
e ajudar o maior número de empresas possíveis, em um âmbito global, aju-
dando a transformar a relação entre essas empresas e seus colaboradores. 
”Participamos por acreditar na importância de sermos avaliados e ter a 
oportunidade de apresentar nossa modulação - que é um Saas - Software 
as a Service - para uma empresa de tecnologia com o gabarito da Meta, bem 
como para os jurados convidados”, avalia (https://www.dialog.ci/).

NetSecurity anuncia novo diretor Comercial e 
de Marketing

@A NetSecurity, empresa especializada em serviços gerenciados de 
segurança da informação, anuncia a contratação do novo diretor 

Comercial e de Marketing, Alexandre Russo, que chega com a missão 
de adotar novas estratégias e metodologias para trabalhar o portfólio de 
soluções, consultoria e serviços gerenciados ofertados pela companhia e 
continuar ampliando a presença da marca no mercado de cibersegurança 
(www.netsecurity.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

BILL GATES E A PANDEMIA
Vivaldo José Breternitz (*)

Disse ele naquela ocasião: “Se 
alguma coisa matar mais de 10 
milhões de pessoas nas pró-

ximas décadas, é mais provável que 
seja um vírus do que uma guerra. Não 
mísseis, mas micróbios. Parte da razão 
para que isso aconteça é que investimos 
milhões em aparatos nucleares. Mas, na 
verdade, muito pouco foi investido em 
um sistema para conter uma epidemia”.

E ele estava certo: o número de mor-
tos em todo o mundo já passa de 1,7 
milhão, aproximando-se de 320 mil nos 
Estados Unidos e de 190 mil no Brasil. 

Na opinião de Gates, a doença dificil-
mente será erradicada a curto prazo, 
apesar da vacinação ter sido iniciada. 
Diz também que os próximos quatro 
a seis meses podem ser os piores da 
pandemia, principalmente por conta 
das celebrações do Natal e Ano Novo, 
quando há uma tendência à aglomera-
ção de pessoas. 

Essa opinião é corroborada por 
relatório do Health Metrics and 
Evaluation (IHME), da Universidade 
de Washington, que projeta mais de 
200 mil mortes até o final do primeiro 
semestre do ano que vem, apenas nos 
Estados Unidos.  

Gates   defende que os governos man-
tenham as medidas de distanciamento 

Joe Biden – tomem a iniciativa e sejam 
vacinados publicamente. Gates diz 
que não pretende furar a fila, mesmo 
se encaixando no grupo de risco, por 
ter 65 anos. 

Será que nossos presidente e ex-
-presidentes se disporiam a isso? Ao 
que parece, nem todos...

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

Em 2015 Bill Gates disse que a   maior ameaça às vidas humanas nos anos seguintes seria um vírus. 

social e uso de máscaras, mesmo após a 
chegada das primeiras vacinas. E isso, 
em especial, nos países que não terão 
capacidade de vacinar seus cidadãos 
de forma rápida.

Outro problema que vem sendo 
observado é a resistência de muitos 
à vacinação. Para diminuir essa resis-
tência, ao menos nos Estados Unidos, 
Gates sugere que   ex-presidentes, como 
Barack Obama, Bill Clinton e George 
W. Bush – sem contar o atual eleito, 

OpiniãO
A corrida para a vacina: quando 

os riscos valem a pena?

Há uma corrida 
mundial para o 
desenvolvimento de 
uma vacina contra 
a Covid-19, na qual 
os competidores são 
a Rússia, os EUA, 
a China e o Reino 
Unido. 

A China aposta em 
uma vacina com-
posta de fragmentos 

de vírus, método bastante 
conhecido, que tem como 
ponto forte a existência 
de décadas de experiência 
e, como desvantagem, a 
necessidade de produzir o 
vírus vivo em laboratórios 
de segurança máxima e 
em quantidades colossais. 
Nunca tivemos que produzir 
tantas vacinas em tão pouco 
tempo. 

Os insumos necessários 
precisarão ser produzidos 
em uma escala inédita, os 
recursos humanos necessá-
rios precisarão ser recruta-
dos e treinados, instalações 
precisarão ser construídas. 
Rússia, EUA e Reino Uni-
do têm outra estratégia: 
apostam na introdução de 
material genético com a re-
ceita das proteínas virais no 
corpo humano e as fábricas 
celulares se encarregam de 
produzir a vacina. 

É como se uma confeitaria 
muito atarefada parasse de 
vender bolos aos clientes e 
passasse a mandar cópias 
das receitas para que cada 
um fizesse seu próprio bolo 
em casa. A vantagem é que 
a produção e distribuição 
são rápidas. A desvantagem 
é que isso nunca foi feito 
nessas condições e nessa 
escala: estamos em territó-
rio desconhecido.

Além das questões de 
escala, temos a questão 
do prazo. A vacina contra 
a caxumba foi a de desen-
volvimento mais rápido até 
hoje. O médico americano 
Maurice Hilleman liderou a 
pesquisa, que começou em 
1963 e terminou em 1967. 
Era outra doença, outra 
época, outros recursos e 
uma ética de pesquisa di-
ferente da atual. Hoje, nos 
propomos a desenvolver a 
vacina contra o Coronavírus 
em menos de um ano. O que 
pode dar errado? Menos 
tempo significa queimar 
algumas etapas. Por exem-
plo: a vacina seria eficaz por 
dois anos? 

Não podemos responder 
essa pergunta acompanhan-
do pacientes por apenas 
um ano. Se houver efeitos 
colaterais tardios também 
não saberemos até que 
os pacientes tenham sido 
acompanhados por um 
período razoável de tempo. 
Imagine que a vacina cause 

problemas sérios em 1 em 
cada 10.000 pessoas. É pou-
co, pouquíssimo até. Mas 
se a intenção é vacinar um 
bilhão de pessoas, 100.000 
sofreriam desses efeitos 
colaterais.

Em 1976 houve um surto 
de influenza em um quartel 
na Filadélfia, conhecido 
como Fort Dix. Um solda-
do morreu e 200 ficaram 
gravemente doentes. O pre-
sidente dos EUA, na época, 
iniciou uma campanha de 
vacinação em massa que 
atingiu 40 milhões de pesso-
as. Nos meses seguintes, 94 
desenvolveram uma doença 
que afeta os nervos e leva 
à paralisia. Essa doença é 
chamada de síndrome de 
Guillain Barré e está rela-
cionada à vacina: os casos 
em vacinados foram quatro 
vezes mais frequentes do 
que na população geral. 

Alguns casos seriam acei-
táveis se a vacina tivesse 
salvado milhares de vidas. 
Não foi o que aconteceu: 
naquele ano, a quarentena 
foi muito eficiente e o vírus 
nunca saiu do quartel. Não 
houve casos além dos 200 
iniciais. Foi um vexame his-
tórico que abala a confiança 
dos americanos nas vacinas 
até hoje: os americanos têm 
percentuais de cobertura 
vacinal muito inferiores aos 
obtidos no Brasil e em países 
europeus. Se em 1976 o ví-
rus ficou preso no quartel, 
hoje vivemos o oposto. 

Até outubro de 2020, o 
novo Coronavírus já atingiu 
40 milhões de pessoas no 
mundo inteiro, matando um 
milhão delas. Os 90 casos 
de paralisia seriam um pe-
queno preço a se pagar no 
contexto atual. Acompanhe 
essa analogia: os acidentes 
de trânsito matam um mi-
lhão de pessoas ao ano no 
mundo todo. Sabemos que 
a direção imprudente e a 
alta velocidade aumentam 
o risco de acidentes e, por 
isso, dirigir a 100 quilôme-
tros por hora furando sinais 
vermelhos é proibido. 

Mas quando uma pessoa 
sofre um infarto, uma ambu-
lância vem para transportar 
esse paciente ao hospital, 
ela trafega em alta veloci-
dade e desrespeita todas as 
leis de trânsito. Fazem isso 
porque o risco aumentado 
de acidentes no trajeto é 
compensado pelo benefício 
de chegar antes ao hospital. 
A imprudência é permitida 
pelo benefício que pode 
trazer. 

Em 2020, somos todos nós 
nessa ambulância. Sabemos 
que correr com vacina tem 
riscos, mas precisamos 
chegar rápido ao hospital. 

(*) - É infectologista e professor  
do curso de Medicina da 

Universidade Positivo.

Marcelo Abreu Ducroquet (*)

Nos últimos anos, a experiência do 
cliente passou a ganhar mais relevân-
cia no processo de decisão de compra. 
De acordo com uma pesquisa realizada 
pela PwC, empresa de consultoria e 
auditoria, 84% das pessoas disseram 
achar a experiência tão importante 
quanto o produto. Percebendo isso, 
muitas marcas começaram a olhar 
mais para como elas promovem a ex-
periência dos seus clientes em torno 
do produto ou serviço que oferecem.

Uma boa experiência é definida 
pela percepção dos consumidores de 
como sua companhia os trata. E isso 
é pautado de acordo com as próprias 
prioridades de cada um, afetando o 
nível de envolvimento das pessoas 
com a empresa, suas futuras decisões 
de compra e lealdade.

Por isso, se você vende qualquer 
coisa e proporciona experiências 
positivas, seus clientes continuarão a 
fazer negócios contigo, aumentarão o 
escopo de seu relacionamento e, sem 
dúvida, recomendarão sua empresa. 
Além disso, a experiência positiva gera 
uma relação de mais proximidade com 
a marca, o que traduz confiança e dife-
renciação em relação à concorrência.

Mas a questão chave aqui é que a 
pandemia provocada pelo Corona-
vírus mudou o comportamento das 
pessoas e vem tornando a experiência 
do cliente cada vez mais importante 

2021 será o ano da experiência do cliente
Business Publishing que tem como 
principal objetivo a reflexão inteligente 
sobre as melhores práticas na gestão 
de negócios, quando as empresas se 
conectam com as emoções dos clientes, 
a recompensa pode ser enorme. Essa 
capacidade de gerar emoções positivas 
no cliente - chamada intimidade com a 
marca - ajuda muito a impulsionar as 
vendas e a lealdade do cliente.

O que eu quero reforçar aqui é que 
uma marca íntima é aquela que se 
dedica profundamente em conhecer 
seus clientes, suas preferências e 
desejos. E com o consumo digital, as 
marcas passam a ter dados e acesso 
a informações que não teriam de ou-
tra forma e isso agregará valor e irá 
contribuir para o sucesso do cliente, 
gerando melhores experiências.

Por fim, chego à conclusão de que 
os grandes elefantes empresariais 
que não se moverem para aprimorar a 
experiência do cliente e resolver suas 
dores reais, correrão o risco de perdê-
-los para o concorrente. Por isso, se 
atente e procure ofertar aquilo que 
de fato irá contribuir positivamente 
para o seu negócio e lembre-se: ao seu 
lado terá sempre alguém disposto a 
criar algo para resolver um problema 
ou uma dor de mercado.

(Fonte: Gisele Paula, CEO e fundadora do Instituto 
Cliente Feliz, startup brasileira que tem como objetivo 

aplicar soluções e metodologias para melhorar a 
experiência de empresas com seus clientes).

para uma empresa. Uma outra pesquisa 
americana apontou que após a COVID, 
59% dos consumidores disseram que 
irão se preocupar mais com a experi-
ência quando decidirem comprar. Em 
outras palavras, esses dados mostram 
que 2021 com certeza será o ano da 
experiência do cliente.

Isso porque, até pouco tempo atrás, 
o nosso hábito de consumo era ir até 
um estabelecimento para adquirir 
algo e apenas uma pequena parcela 
da população realizava habitualmente 
compras online. Porém, agora estamos 
vivendo uma nova era também no mer-
cado de consumo, muito acelerada pelo 
isolamento social, onde comprar será 
commodity.

A compra cada vez mais poderá ser 
feita por qualquer lugar ou canal - seja 
pela TV, smartphone, por meio de um 
website ou as redes sociais (WhatsApp, 
Facebook ou Instagram), ou ainda por 
meio de um QR Code disponível num 
outdoor. Ou seja, cada vez mais vere-
mos uma marca presente em todos os 
lugares ao nosso redor – o verdadeiro 
omnichannel - onde você conseguirá 
comprar do jeito mais conveniente 
possível. E como as marcas poderão 
se diferenciar então?

Já adianto que não será pela oferta e for-
mato de compra, mas sim pela experiência 
proporcionada. De acordo com a Harvard 
Business Review, publicação da Harvard 

Foto de Polina Tankilevitch no Pexels

Notebook ASUS X571GT
A ASUS anuncia a chegada do 

ASUS X571GT, novo notebook da 
marca, ideal para produtividade 
e entretenimento do usuário. O 
modelo vem equipado com placa 
de vídeo dedicada NVIDIA® 
GeForce® GTX 1650 com 4GB 
de memória GDDR5, processa-
dor Intel® Core™ i5 de 35W, 
armazenamento rápido SSD de 
até 256GB¹ e memória RAM de 
até 16GB¹ DDR4, destinado para 
operar com softwares que permi-
tem que o usuário trabalhe com 

edição de vídeo e se divirta com 
jogos casuais, por exemplo. A 
tela de 15 polegadas Full HD, de 
nível IPS, tem taxa de atualização 
de 120Hz, além de mais brilho e 
definição de imagem, cores mais 
vibrantes e modos de uso para 
diferentes tipos de trabalho e 
diversão. O notebook apresenta 
o novo design NanoEdge, com 
bordas laterais ainda mais finas, 
de 7,4 mm para extrema imer-
são (https://www.asus.com/br/
asus-Software/).



Construção civil foi setor que mais 
gerou empregos em 2020

O PIB da construção civil 
no 3º trimestre de 2020 
está no mesmo patamar 
do observado no início de 
2007. As atividades do setor 
estão 36% abaixo do pico de 
2014, quando atingiram seu 
melhor nível. Apesar disso, 
a construção foi o setor que 
mais gerou empregos no país 
nos primeiros dez meses 
de 2020, com a criação de 
138.409 vagas formais, de 
acordo com dados do Mi-
nistério da Economia. Esse 
é o melhor resultado para o 
período desde 2013, quando 
a construção gerou 207.787 
novas vagas.

Na avaliação do presiden-
te da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção 
(CBIC, José Carlos Martins, 
se o nível de atividade da 
construção estivesse em 
níveis mais elevados, certa-
mente o país teria passado 
pela crise de outra maneira, 
com menos sofrimento. “As 
nossas atividades não foram 
paralisadas. Em março, ima-

www.netjen.com.br
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D - Private Independente
Um grupo de experientes executivos do mercado de wealth management 
acaba de lançar a Wealth High Governance, uma empresa independente 
focada no segmento private e asset management. O grupo, egresso 
de uma tradicional instituição financeira do segmento, promete uma 
empresa com alto nível de governança, foco em soluções customizadas 
e gestão global. Com foco em famílias com patrimônio a partir de R$ 
20 milhões, a empresa espera chegar ao final de 2021 com mais de 
R$ 20 bilhões administrados. Em 2021, a empresa deverá atingir mais 
de 60 sócios e colaboradores, com crescimento robusto em todas as 
frentes e mantendo foco nos clientes. A XP Inc., a maior empresa de 
investimentos do Brasil, entrou como sócia e investidora, com 49% de 
participação (www.whg.com.br).

E - Especialistas em Investimentos 
A nova estrutura de assessoria de investimentos, anunciada pelo Itaú 
Unibanco para o início de 2021, irá demandar a contratação de 1.700 
especialistas nos próximos meses, seleção que já tem início agora. Além 
disso, o banco promoverá a regionalização dessa operação, com a abertura 
de mais de 120 escritórios físicos nas principais cidades do País. Nesse 
novo modelo de atendimento, a remuneração dos especialistas também 
seguirá um novo racional, valorizando a transparência. Os especialistas 
serão funcionários Itaú Unibanco, em regime CLT, com remuneração 
fixa e variável. As vagas e inscrições para o processo seletivo para es-
pecialista em investimentos podem ser encontradas no link: (https://
www.itau.com.br/investimentos/assessoria).

F - Rio de Janeiro/Miami
A American Airlines reafirma seu compromisso com o mercado brasileiro 
e anuncia o retorno das operações diretas entre o Rio de Janeiro e Miami. 
Desde quiunta-feira (17), o voo Rio-Miami passou a operar diariamente 
com aeronaves modelo Boeing 787-8 Dreamliner, o mais moderno da 
frota da companhia, com três classes de serviço (Executiva Flagship, 
Economia Premium e Econômica). O voo chega ao Aeroporto Interna-
cional do Rio de Janeiro-Galeão às 7h55, com previsão de decolagens 
para Miami às 23h55. Aos poucos, a companhia está expandindo sua 
oferta de voos no país e agora com com três frequências diretas entre 
Brasil e Estados Unidos. A empresa já havia retomado voos diretos a 
partir de São Paulo para Miami e para Dallas (https://www.aa.com.br/).

G - Ação Ambiental 
A Takasago, - uma das cinco maiores empresas de aromas e fragrâncias 
do mundo, com operação em 26 países, incluindo o Brasil -, realizou uma 

A - Oportunidades de Emprego
Omie, empresa de gestão (ERP) na nuvem número um do Brasil, 
anuncia a abertura de 57 vagas nas áreas de Marketing, Enterprise, 
Vendas, Suporte Técnico, Customer Success. Grande parte das opor-
tunidades são para cargos na matriz da companhia em São Paulo e 
para trabalho no sistema home office. Há também posições abertas 
nas cidades de Varginha, Porto Alegre, Belém, Aracaju e Diadema. 
Com mais de 50.000 clientes, para potencializar seu novo ciclo de 
crescimento, a companhia precisa recrutar novos profissionais 
para compor seu time. Acompanhamos nossos clientes desde o 
início de seu negócio até ele alcançar faturamentos significativos. 
Queremos profissionais que se comprometam a cumprir essa missão 
conosco e que estejam dispostos a aprender e desenvolver novas 
habilidades todos os dias. Acesse o link: (https://trabalheconosco.
vagas.com.br/omie).

B - Produtor Rural X Compradores
A Secretaria de Agricultura/SP desenvolveu a plataforma “Agro SP”, 
que objetiva conectar os agentes da cadeia do agro, possibilitando 
que pequenos produtores aumentem suas vendas e os atacadistas 
e compradores em geral encontrem maior variedade de produtos 
locais. Veja vídeo explicativo em: (https://www.youtube.com/wa-
tch?v=EAyHfixawcI). Os produtores rurais paulistas poderão se 
conectar com mercados, feiras, restaurantes e distribuidores por 
meio dessa plataforma aberta e gratuita (www.agrosp.sp.gov.br), 
assim como os compradores, representantes de empresas que co-
mercializam alimentos (supermercados, atacadistas, restaurantes, 
sacolões, feiras-livres, etc), também poderão acessar a ferramenta 
para encontrar e fazer negócio com produtores das mais diversas 
cadeias produtivas.  

C - Comunicação e Marketing 
A Printi, gráfica online com foco na personalização, está com vagas de 
emprego abertas para as áreas de Marketing, Comunicação e Mídias 
Sociais. As oportunidades são para o regime home office. A Printi é 
mais que uma gráfica online. É uma empresa que utiliza a tecnologia 
para descomplicar a vida dos empreendedores na hora de personalizar. 
Fundada em 2012, a companhia é pioneira nas práticas de Web2Print e 
Web2Pack no Brasil e tem como principal investidor a Cimpress, grupo 
presente em mais de 20 países, responsável por operar organizações que 
oferecem customização em massa para diversas tiragens. Os interessa-
dos devem se cadastrar na página de processos seletivos da empresa: 
(printi.com.br/carreiras).  

ação ambiental para marcar o almoço de confraternização, na última 
sexta-feira (18). Em um evento em local aberto, organizado em cinco 
turnos para evitar aglomeração e respeitando todas as regras de higie-
nização e distanciamento, cada um dos 130 colaboradores recebeu um 
balão para ser solto no ar. Todos com sementes de Ipê dentro. A ideia é 
que a natureza cuide do plantio de árvores nativas da região de Vinhedo 
e as bexigas utilizadas têm zero impacto ambiental, pois são produzidas 
a partir do látex, substância natural e de rápida decomposição (estudos 
revelaram que o tempo é o mesmo de uma folha de carvalho) e o gás hélio, 
utilizado para inflar os balões, não é tóxico (https://www.takasago.com/).

H - Pessoas 50+
Pessoas com mais de 50 anos que estão buscando uma nova oportunidade 
no mercado de trabalho podem se inscrever no programa “Credicard 
50+”, que em parceria com a startup Maturi terá um processo seletivo 
para ocupar seis postos de trabalho em iniciativas da marca em São 
Paulo - exclusivos para a faixa etária. O programa tem como objetivo 
incentivar a inclusão e desenvolvimento de pessoas no mercado de 
trabalho, promovendo um ambiente mais plural. Não há exigência de 
formação específica - somente curso superior - para se inscrever para 
as vagas, que têm uma carga horária de 30 horas semanais. Experiência 
e flexibilidade para trabalhar em ambientes dinâmicos são desejados. 
Mais detalhes e inscrição em (https://maturijobs.empregare.com/pt-br/
vagas-de-jornada). 

I - Móveis sob Medida
Ornare, maior brand de luxo no segmento de móveis sob medida no 
Brasil e Estados Unidos, trouxe para o mercado nacional uma nova 
experiência no desenvolvimento e especificação de projetos residen-
ciais, corporativos e hoteleiros. Lançado no Rio de Janeiro, no primeiro 
semestre deste ano, Ornare Lab já está disponível também nas unidades 
localizadas na Alameda Gabriel Monteiro da Silva e D&D Shopping, em 
São Paulo e na flagship de New York. Uma estrutura exclusiva da marca 
cria uma experiência única no atendimento ao cliente, onde o projeto é 
costurado e visualizado com base na percepção visual do cliente. Toda 
essa exclusividade, somada aos óculos de realidade virtual, sensores e 
câmeras, que auxiliam na criação dos projetos, adicionam ainda mais 
qualidade ao atendimento. Mais informações em: (https://www.ornare.
com.br).

J - Segurança da Informação
A garantia da cibersegurança é prioridade da Huawei, líder global em 
soluções de TIC e presente em mais de 170 países. Neste mês, a ISO 
(Organização Internacional para Padronização) concedeu a certificação 
ISO 27001 para a Gestão da Segurança da Informação da Huawei no 
Brasil. A ISO auditou e verificou as políticas, processos, procedimentos, 
controles e práticas de gestão da Huawei conforme os requisitos inter-
nacionais da ISO 27001. A certificação é mais um importante padrão 
internacional conquistado pela Huawei, que demonstra a confiabilidade 
de sua gestão e, consequentemente, de seus equipamentos e soluções 
tecnológicas oferecidos ao mercado, que já possuem mais de 270 certi-
ficações internacionais de segurança cibernética e proteção de dados.

Demissão humanizada

A demissão é o 
momento de luto na 
vida de qualquer pessoa

A notícia cai feito uma 
bomba e automatica-
mente passa um filme 

na cabeça do demitido com a 
seguinte pergunta: E agora, 
o que vou fazer? Ainda, há 
dois elementos importantes: 
a forma e a circunstância em 
que a notícia é comunicada. 
Alguns gestores se preparam 
para comunicar a demissão de 
forma humanizada, com em-
patia e, especialmente, com a 
certeza de que tomou todas as 
ações e chances necessárias 
que o funcionário poderia ter 
na companhia. 

Outros gestores não se 
preparam para realizar a de-
missão, e, infelizmente, em 
alguns casos, faz o processo 
na frente de outros colabora-
dores. A falta de preparação, 
combinada com o momento 
do isolamento social e falta 
de perspectivas sobre o futuro 
enquanto perdura a pande-
mia mundial, gera inúmeras 
demissões sem os cuidados 
necessários, gerando na pes-
soa demitida uma grande dor, 
além dos eventuais problemas 
com a saúde mental. 

A demissão humanizada não 
tira a dor do processo, mas 
minimiza essa dor. Para quem 
é demitido, observa-se o cui-
dado que a empresa teve com 
seu processo e com sua vida; o 
reflexo na família do demitido 
também chega. Eu ouvi vários 
casos de pessoas demitidas e 
suas famílias, que passaram a 
odiar a empresa, ou até mesmo 
a pessoa do gestor. Isso acaba 
reverberando na comunidade 
ou até na marca empregadora. 
Por isso, muitas empresas 
estão aderindo à demissão 
humanizada. 

Um processo de desliga-
mento do funcionário bem me-
nos traumático e mais suave, 
com explicações diretas sobre 
seus direitos e valores, com 
oportunidade de expressão e 
perguntas dos mais variados 
tipos do ex-funcionário para 
seu ex-empregador. Esse tipo 
de desligamento já é praticado 
desde os anos 80 para os al-
tos executivos, mas somente 
agora chega para o grande 
público. 

É uma maneira que as em-

presas encontraram de tornar 
a experiência dos seus cola-
boradores mais interessante, 
além de gerar um melhor clima 
organizacional e fazer com que 
seu ex-funcionário não tenha 
nenhuma questão pendente, 
evitando ações trabalhistas e 
exposições desnecessárias, 
tanto para a empresa, quanto 
para o agora ex-funcionário. 
Para se ter uma ideia, apenas 
no mês de abril, houve um 
aumento de 451,3% na quan-
tidade de ações trabalhistas 
ingressadas, em relação a 
março do mesmo ano e 40% 
das ações trabalhistas são re-
lativas às discussões de verbas 
rescisórias. 

São números muito grandes 
para serem ignorados, e eles 
podem ser revistos se as em-
presas compreenderem que 
o ex-funcionário demanda 
um tratamento mais huma-
no, calmo e descomplicado 
quando for desligado, dimi-
nuindo muito a necessidade 
de procurar um advogado 
para entender todos aqueles 
textos contábeis e jurídicos 
dos documentos que precisam 
ser assinados. 

Para o ex-colaborador, os 
benefícios são muitos, pois é 
uma saída menos traumati-
zante. O tempo de luto pela 
perda do emprego é menor 
e, por isso, esse ele pode se 
reinventar ou se atualizar 
mais facilmente, uma vez 
que o processo foi muito mais 
fácil. E para a empresa, sua 
imagem no mercado e entre 
seus funcionários, fica muito 
mais fortalecida, gerando um 
clima organizacional muito 
mais ameno e otimista, e ain-
da diminui a possibilidade de 
processos trabalhistas. 

A demissão humanizada é 
o tipo de ação que ainda está 
se estabelecendo no país, mas 
que tem vantagens consisten-
tes para os dois lados da mesa. 
A contratação pode ser um 
momento de empolgação e de 
deslumbramento, mas a de-
missão pode ser um momento 
de reflexão e compreensão. 
Não precisa ser um trauma, 
pode ser só a chave para novos 
horizontes. 

(*) - Advogada com especialização em 
direito tributário pela PUC- SP, 

é fundadora da Medei, especializada 
em promover demissões humanas e 

transparentes, além de simplificar os 
processos homologatórios 

(www.medei.com.br). 

Fernanda Medei (*)
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O estudo ‘O trabalho 
remoto e a pandemia: 
a manutenção do 

status quo de desigualdade 
de renda no país’, divulgado 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
mostra que o trabalho re-
moto englobou, em outubro 
um total de 7,6 milhões de 
pessoas, o que correspondeu 
a 9,6% das 79,4 milhões de 
pessoas ocupadas no Brasil e 
não afastadas. Foi o segundo 
mês consecutivo de redução 
no percentual de brasileiros 
trabalhando de forma remo-
ta, sinalizou o levantamento. 

Isso quer dizer que foram 
477 mil pessoas a menos do 
que o estimado em setem-
bro. Essa é a primeira vez, 
desde o início da pandemia 
do novo Coronavírus, que 
esse número é inferior a 8 
milhões. A remuneração 
dos trabalhadores que tra-

O trabalho remoto englobou, em outubro um total de 7,6 milhões 
de pessoas, o que correspondeu a 9,6% das 79,4 milhões de 

pessoas ocupadas no Brasil. 
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Trabalho remoto caiu em outubro 
pelo segundo mês consecutivo

Foi o segundo mês consecutivo de redução no percentual de brasileiros trabalhando de forma remota
Em outubro, observou-se 
que as mulheres constituíam 
a maioria das pessoas em 
trabalho remoto (56,9%), da 
cor branca (65%), com nível 
superior completo (76%) 
e idade entre 30 e 39 anos 
(32%). 

Predominou, também, o 
setor formal no teletrabalho 
(84,1%), que equivale a 6,4 
milhões de pessoas, enquan-
to os restantes 15,9% dos 
trabalhadores estavam na 
informalidade (1,2 milhão 
de pessoas). Na desagre-
gação por atividade, o Ipea 
constatou que 44,3% das 
pessoas em home office 
estavam em atividades de 
serviços, 38,4% no setor 
público, 7% na indústria e 
4,9% no comércio. A maior 
concentração de pessoas 
trabalhando remotamente 
continuou no Sudeste bra-
sileiro (58,4%) (ABr).

balham de casa alcançou 
R$ 33,6 bilhões no mês de 
outubro, o que correspon-
de a 18,5% da massa total 
de rendimentos efetiva-
mente recebida por todas 
as pessoas ocupadas no 
país, da ordem de R$ 181,5 
bilhões. 

No mês de setembro, 
10,7% das pessoas ocupadas 
e não afastadas trabalharam 
de forma remota, sendo res-
ponsáveis por 20% da massa 
de rendimentos. Em relação 
ao mês anterior, o perfil de 
quem está trabalhando em 
casa permaneceu estável. 

as expectativas para o país 
são positivas. A construção 
deverá incrementar 4% em 
seu PIB e, o que seria o maior 
crescimento do setor desde 
2013 (ACS/CBIC). 

Para 2021, as expectativas para o país são positivas. 
A construção deverá incrementar 4% em seu PIB.

civil participava com mais de 
50% dessa taxa. “A taxa de 
investimento, para melhorar, 
precisa necessariamente pas-
sar pelo setor da construção 
civil”, afirmou. Para 2021, 

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

FATO RELEVANTE
BANCO BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o 
Conselho de Administração, reunido em 17 de dezembro de 2020, aprovou: • a declaração e o pagamento 
aos acionistas de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 85 milhões, equivalente a R$ 0,1437 por 
ação ordinária e preferencial de emissão do Banco, com retenção de 15% de imposto de renda retido na fonte, 
resultando no valor líquido de R$ 0,1221 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas 
comprovadamente imunes ou isentos. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será efetuado até 30 de 
abril de 2021, na proporção da participação de cada acionista no capital social do Banco, tendo como base de 
cálculo a posição acionária final registrada no dia 29 de dezembro de 2020, observando o disposto na Resolução 
CMN nº 4.820/2020. Em caso de dúvidas, por favor acesse www.bancobmg.com.br/ri > menu Fale com RI.

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO ANTONIO ANTUNES

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores

ginávamos que fecharíamos 
o ano com PIB negativo de 
até 11%. No entanto, vamos 
chegar ao fim do ano com 
projeção de redução de 2,8% 
e mais de 100 mil vagas gera-
das”, disse.

Para que a avaliação se 
concretize, de acordo com 
Martins, é importante que os 
programas de concessões e os 
debates para reformas estru-
turantes tenham andamento 
tanto no Poder Executivo 
Federal quanto no Congresso 
Nacional. Medidas como a 
sanção da Lei 13.786/2018, 
a chamada Lei do Distrato 
Imobiliário, o Novo Marco do 
Saneamento e o lançamento 
do programa Casa Verde e 
Amarela também contribuem 
para o cenário favorável para 
2021. Na avaliação da CBIC, o 
Brasil precisa solidificar o cres-
cimento pelo investimento. 

Ieda Vasconcelos, eco-
nomista da entidade, des-
taca que quando a taxa de 
investimento do Brasil foi 
superior a 21%, a construção 
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Produtos são feitos 
nas fábricas, 

mas marcas são 
construídas na mente

O designer Walter 
Landor, um dos 
pioneiros na 
indústria do design 
gráfico, enfatizava 
a importância de 
compreender as 
emoções do usuário 
para o desenvolvimento 
das marcas

Por isso, cito Landor na 
chamada deste artigo 
com uma frase conhe-

cida pelos profissionais de 
marketing e comunicação: 
“Produtos são feitos nas 
fábricas, mas marcas são 
construídas na mente”. Um 
case de sucesso é o de uma 
famosa marca de refrige-
rantes – não há quem não 
reconheça pelo background 
vermelho com uma silhueta 
branca, mesmo sem o nome 
escrito. 

Além de uma identidade 
visual conhecida há mais 
de um século, a mensagem 
transmitida pela marca sem-
pre seguiu a mesma emoção: 
felicidade. Essa palavra 
está sempre presente nas 
campanhas em frases como 
“explosão de felicidade”, 
“momentos felizes”, “abra 
a felicidade”! A estratégia 
em buscar a admiração e 
o desejo pelos valores que 
a marca cria em torno de 
si mesma sempre esteve 
nos planos de negócio das 
empresas. 

Seu objetivo principal é 
despertar sensações e criar 
conexões fortes, que serão 
fatores relevantes para a es-
colha do cliente pela marca 
no momento de decisão de 
compra. Mas, e como atrelar 
uma emoção a essa estra-
tégia? Parece uma missão 
difícil. Nos tempos atuais, as 
empresas se reinventaram e 
o saldo positivo é que muitas 
marcas se tornaram mais 
próximas do usuário. Com 
isso, elas conseguiram en-
tender seu target de perto. 

Sabemos que é cada vez 
mais comum o compor-
tamento do consumidor 
que compra produtos ou 
serviços das marcas nas 
quais acredita, e com as 
quais compartilha os mes-
mos valores, se identifica 
e, sobretudo, se relaciona. 
Para ser uma marca que 
busca ser mais próxima do 
consumidor, é necessário 
que se tenha uma unidade 
de comunicação. E toda co-
municação transmitida deve 
estar repleta de significado, 
história e valores.

O relacionamento entre 
as marcas e o público vem 
sendo comparado às parce-
rias. E, hoje em dia, ninguém 
quer ser parceiro de alguém 
em quem não acredita, que 
não transmita credibilidade 

e que não seja claro em seu 
posicionamento. Conteú-
dos que têm a intenção de 
contar histórias, promover 
engajamento e, acima de 
tudo, relacionar os valores 
e as crenças da marca com 
os valores e crenças dos 
seus consumidores são as 
tendências para os próximos 
anos. 

Particularmente na comu-
nicação no agronegócio, há 
um grande caminho a ser 
percorrido entre o produtor 
e o target. É preciso des-
mitificar crenças limitantes 
para que se divulguem os 
conhecimentos desse setor. 
A Associação Brasileira de 
Marketing Rural e Agrone-
gócio procura ligar marcas e 
produtores há 41 anos. Para 
isso, realiza uma série de 
iniciativas importantes para 
as empresas e profissionais 
de comunicação e marke-
ting das diversas cadeias do 
agronegócio. 

Um dos seus pilares é 
a disseminação de infor-
mações consistentes e de 
credibilidade sobre o setor 
produtivo, auxiliando na 
tomada de decisão dos 
agricultores e produtores de 
animais. O agro é uma cadeia 
extremante complexa, pois 
envolve muitos atores. Hoje, 
o grande desafio é justamen-
te alinhar o discurso dos tra-
balhadores que estão antes 
da porteira com aqueles que 
estão depois dela. 

Com o evolução da comu-
nicação no agro nos últimos 
anos, o primeiro passo já foi 
dado. O que precisamos ago-
ra é melhorar a interlocução 
com a ponta final da cadeia. 
Reforçar junto à população 
urbana todos os benefícios 
proporcionados pelo agro e 
o porquê desse setor ser tão 
importante para o Brasil nos 
últimos anos. Caso os conte-
údos de agronegócio fossem 
trabalhados como um ecos-
sistema, teríamos um ganho 
enorme para toda a cadeia, 
levando conhecimento até 
o consumidor final. 

A pandemia mostrou a 
proximidade entre a saúde 
humana e a saúde animal, 
e a relação de ambas com o 
meio ambiente. É essa inter-
dependência entre o homem 
e o animal, os quais fazem 
parte do mesmo ambiente, 
que traz à tona o conceito 
de One Health, ou seja, 
saúde única. Uma marca é 
um conjunto de percepções 
e os ativos ligados a ela 
despertam as sensações nos 
consumidores. 

Então, que tal construir-
mos uma comunicação no 
setor agro com mensagens 
de emoções ligadas ao con-
ceito de One Health?

(*) - É diretora de desenvolvimento 
profissional da Associação 

Brasileira de Marketing Rural e 
Agronegócio (ABMRA).

Fernanda Ibañez (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de dezembro de 20204

O número de aposentados no Brasil tem crescido significati-
vamente. Segundo dados da PNAD Contínua do IBGE, em 2019 
o Brasil somava o número de 30,7 milhões de aposentados, 
nos últimos sete anos, o aumento foi de 19%. O INSS informou 
que em 2020, mesmo com a pandemia, foi o ano com maiores 
taxas de aposentadorias concedidas desde 2017. Em média, o 
aumento foi de 4% em relação ao ano passado. 

“Apesar do assunto ser conhecido por grande parte da popula-
ção, algumas dúvidas ainda são presentes na vida de quem está 
prestes a se aposentar e elas precisam ser respondidas antes 
do início do processo no INSS. A solicitação da aposentadoria 
precisa ser feita com muita cautela e responsabilidade no pla-
nejamento”, comenta Átila Abella - cofundador da plataforma 
Previdenciarista, site de consultoria especializado em Direito 
Previdenciário para advogados. 

Por isso, para auxiliar os futuros aposentados, o advogado 
especialista em direito previdenciário, separou abaixo algumas 
dicas que podem ser úteis para quem pretende entrar com o 
processo de aposentadoria. 
 1) Planejar-se com antecedência - Antes de entrar com 

o pedido da aposentadoria, é necessário verificar se o 
valor do benefício naquele momento contempla todos 
os gastos necessários para sustentar o padrão de vida 
adotado. Custos básicos como saúde e moradia devem 
ser calculados, para evitar transtornos futuramente, prin-
cipalmente quando o aposentado estiver sem condições 
de trabalhar para buscar complemento da renda. 

 2) Fazer uma poupança - Seguindo o pensamento da 
primeira dica, Átila diz que nem sempre é possível se 
sustentar com o valor pago pelo INSS. Por isso, é neces-
sário poupar uma quantia mensalmente, evitando gastar 
com itens supérfluos. Também é recomendável separar 
um valor para guardar em poupanças ou investir em 
aplicações conservadoras. 

 3) Conhecer como funciona o sistema do INSS - Muitas 
pessoas não sabem detalhes do serviço que o INSS presta. 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JEAN PHILIPPE JEAN, profissão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 05/01/1990, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Jean Wesner Jean e de Viergemene Leon. A pretendente: CHRISLENE 
DUCASSE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 
15/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Yfotaine Ducasse e de 
Thermilia Douze.

O pretendente: JOÃO BATISTA SOARES NETO, profissão: op. de empilhadeira, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 
11/05/1970, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Augusto Batista Soares 
e de Maria do Socorro Soares. A pretendente: VALDIRENE FERREIRA DA ROCHA, 
profissão: protética, estado civil: divorciada, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, 
BA, data-nascimento: 20/08/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Pedro Ferreira Dias e de Izabel Dias da Rocha.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

O Natal é uma das épo-
cas do ano de maior 
consumo. E com a 

data se aproximando, prepa-
rar seu site para ter um bom 
desempenho nesse período 
é fundamental. Por conta 
disso, o marketing de perfor-
mance está se tornando cada 
vez mais necessário para 
as empresas, isso porque 
identifica se o investimento 
feito nas mídias digitais está 
dando retorno ou não. Mi-
lhões de brasileiros fizeram 
sua primeira compra online 
durante o primeiro semestre 
de 2020, um crescimento 
de 40%. 

Em épocas de muito con-
sumo, como o natal, na qual 
as marcas investem em 
marketing digital, analisar 
se esse investimento está 
tendo o resultado esperado 
é essencial para que o cliente 
visite seu site. As pessoas 
já buscam por presentes na 
internet, e é necessário que 
a performance do seu site 
tenha um bom desempenho 
24 horas por dia. Por ser 
altamente mensurável, o 
marketing de performance 
é um investimento de baixo 
risco e de alcance alto. 

A Divibank, plataforma de 
financiamento de marketing 
digital, preparou cinco dicas 
para ajudar seu site com o 
marketing de performance 

Dicas para aumentar 
performance do site para o Natal

cionam usuários com 
mídia paga, é necessário 
evitar ao máximo que 
eles saiam do site antes 
de poder visualizar as 
promoções. 

	 •	Website responsivo 
para todos dispositi-
vos - Ter um site res-
ponsivo faz com que seja 
possível o acesso a mais 
pessoas, aumentando o 
seu alcance. Quanto mais 
seu site estiver pronto 
para que seja acessível 
em dispositivos móveis, 
como smartphones e 
tablets, mais chances 
você tem de alcançar 
aquelas pessoas que têm 
buscado informações na 
rapidez e mobilidade. 

	 •	Atualize os serviços 
usados pelo site - As-
sim como smartphones 
precisam de atualiza-
ção para melhorar sua 
rapidez e respostas, 
os serviços usados no 
e-commerce precisam 
sempre estar atualizados 
para versões mais novas. 
Versões mais novas do 
CMS usado, do banco de 
dados e da linguagem de 
programação tem corre-
ções para falhas e otimi-
zações para melhora de 
desempenho. Fonte e 
mais informações: (ht-
tps://divibank.co/).

As pessoas buscam por presentes na internet, e é necessário que a performance do seu site tenha um 
bom desempenho 24 horas por dia

A performance do seu site deve ter um bom desempenho 
24 horas por dia.
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em épocas de grande con-
sumo. Confira: 
	 •	Teste a carga de seu 

site - O teste tem como 
finalidade simular o uso 
do website por um de-
terminado número de 
pessoas em um intervalo 
de tempo. Isso faz com 
que possamos nos pre-
venir e encontrar falhas 
no código para serem 
melhoradas e trazer uma 
experiência positiva e 
rápida para todos os 
usuários. 

	 •	Monitore a velocida-
de do seu site - Para 
evitar lentidão em seu 
e-commerce, vale usar 
ferramentas de testes de 
velocidade de site. Esse 
tipo de teste permite 

que você monitore a ve-
locidade da sua página 
e também oferece dicas 
sobre como melhorar 
os pontos fracos dela. 
Desse modo, você pode 
conduzir as melhorias 
necessárias no momento 
em que elas são exigidas. 

	 •	Remova banners e po-
pups intrusivos - Pop
-ups podem ser difíceis 
de fechar no móbile e 
os usuários podem aca-
bar fechando seu site. 
Além disso, banners e 
pop-ups podem conter 
imagens muito pesadas 
que demoram para ser 
carregadas no 3G/4G. 
Numa data como a Black 
Friday em que muitas 
vezes as marcas dire-

Especialista dá dicas para auxiliar 
quem está perto de se aposentar

Algumas dúvidas ainda são presentes na vida de quem está 
prestes a se aposentar.
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Alguns tópicos pouco conhecidos são importantes para 
o contribuinte. Por exemplo, trabalhadores autônomos 
devem ser contribuintes através do recolhimento como 
contribuinte individual, enquanto desempregados e pesso-
as que não realizam atividades remuneradas podem optar 
pelo recolhimento na condição de contribuinte facultativo 
para acesso à aposentadoria. 

 4) Estar atento às novas regras de aposentadoria - Átila 
alerta que a Reforma da Previdência modificou muito 
as regras e os cálculos de benefícios do INSS, inclusive 
alterando a idade para que as mulheres tenham direito 
à aposentadoria por idade, que a partir de 2023 será de 
62 anos, enquanto os homens permanecem tendo direito 
aos 65 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. Para 
homens que tiverem seu primeiro vínculo após a refor-
ma, a exigência de tempo mínimo passou para 20 anos 
de contribuição. - Fonte e mais informações: (https://
previdenciarista.com/)

Carlos Henrique Wiens (*)

Esqueçam as contas matemáticas, as 
regras gramaticais e as distâncias marcadas 
nos mapas. 

A verdadeira missão de um professor 
é ajudar a construir histórias. Quando 
pensamos nos nossos primeiros anos na 
escola, as melhores lembranças estão sem-
pre associadas à convivência com alguém 
que nos pegou pela mão e nos mostrou que 
nós éramos importantes e capazes, quase 
sempre a figura de um professor.

Ao longo de sua trajetória escolar, cada 
ser humano experimenta muitas lições 
importantes para a vida adulta e a carreira 
profissional, mas essa talvez seja a mais 
importante delas. “Eu acredito no seu 
potencial”, “você pode sonhar mais alto”, 
“seja persistente e você poderá realizar 
grandes feitos”. 

Essas são frases que, embora nem sempre 
sejam ditas, podem ser lidas em pequenas 
atitudes, gestos e atenções que os mestres 
vão dando dia após dia, em sala de aula e 
fora dela, naquele olhar carinhoso para 
um aluno que enfrenta dificuldades com 

o conteúdo, naquela conversa que quebra 
barreiras e permite que o estudante encare 
sua timidez diante da turma, naquele incen-
tivo que vem no lugar de uma repreensão 
depois de um resultado negativo em uma 
avaliação.

É importante que nós, professores, te-
nhamos sempre o cuidado de entender que 
cada aluno é um universo de experiências, 
habilidades e personalidade absolutamente 
únicos. Que entendamos que nem sempre 
uma dificuldade para absorver a matéria é 
sinal de incapacidade e que nem sempre 
o atraso ou a sonolência durante a aula é 
sinal de que o aluno não se importa. 

Cada criança e adolescente está, como 
nós mesmos estamos, constantemente de-
safiando a si mesmo. E essa é uma jornada 
muito menos dolorosa se eles puderem 
enxergar em nós catalisadores para seu 
potencial criativo e intelectual.

Quantas histórias ouvimos de crianças 
que tiveram muitos problemas de apren-
dizagem, até que um professor específico 
percebeu que ela precisava de ajuda para 
além do simples repassar de conteúdo? 

Muitas são as oportunidades que se 

apresentam para que nossos alunos sejam 
seres humanos extraordinários e cabe a nós 
enxergar essas oportunidades e fazer delas 
pontos de virada em suas vidas. 

E, ao mesmo tempo que marcamos suas 
histórias para sempre, também somos 
marcados por elas, com a recompensa de 
guardar no coração a evolução desses seres 
que, com o passar dos anos, se tornarão 
cada vez mais completos, enchendo-nos 
de gratidão e esperança no futuro sempre 
que nos reencontrarmos.

Talvez precisemos nos ver menos como 
apenas professores e mais como escritores. 
Estamos paulatinamente contribuindo 
para que cada um dos estudantes que pas-
sam por nossas salas de aula escreva sua 
própria biografia em plenitude emocional, 
intelectual e social. Como diz Madalena 
Freire, “o educador lida com a arte de 
educar. O instrumento de sua arte é a pe-
dagogia, ciência da educação, do ensinar. 
É no ensinar que se dá seu aprendizado 
de artista”.

 
(*) - É coordenador das Assessorias de Áreas da 

Editora Aprende Brasil. 

Professores que inspiram
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

5www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de dezembro de 2020

S3INVEST
Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ nº 16.594.644/0001-95 - NIRE 35.226.801.682
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 10 de Julho de 2020.

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 10.07.2020, às 10 hs, na sede social da
S3invest Empreendimentos Imobiliários Ltda (“Sociedade”), localizada na Rua
Doutor Franco da Rocha, 137, conjunto 51, Perdizes, São Paulo, SP, CEP 05015-040.
2. Presença: Presentes os quotistas que representam a totalidade do capital social
da Sociedade, ou seja, André Markus Schor; Debora Schor Eidman; Walter Schor;
Anabela Schor; Marco Schor Bitran, neste ato representado por seus pais Ernesto
Bitran e Thais Schor Bitran; e Vicky Schor Bitran, neste ato representada por seus
pais Ernesto Bitran e Thais Schor Bitran, em razão do que fica dispensada a convo-
cação, nos termos do Artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil’), conforme
assinaturas aposta na Lista de Presença de Reunião de Sócios (“Anexo I”). 3. Mesa:
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. André Markus Schor que nomeou a Debora
Schor Eidman para secretaria-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente informou que a
presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a redução do capital social da
Sociedade. 5. Deliberações: Instalada a Reunião, após a discussão das matérias, os
quotistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas
ou restrições: (i) Aprovar a redução do capital social de R$ 4.832.000,00 para
R$ 4.781.900,00, sendo, portanto, uma redução de R$ 50.100,00. A redução de capital
social foi aprovada em razão dos sócios terem considerado o capital social excessivo
em relação ao seu objeto social, nos termos do Artigo 1.082, II do Código Civil. A
redução ora aprovada resulta no cancelamento de 50.100 quotas que eram detidas
pelo sócio Walter Schor, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, industrial, RG nº 5.322.746 SSP/SP, CPF/MF nº 531.483.808-78, residente e
domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Caetes, 239, apartamento 41, Perdizes, CEP
05016-080; (ii) O pagamento da restituição de capital será realizado mediante a devo-
lução do imóvel localizado em Araçoiaba da Serra, SP no valor de R$ 50.010,45,
consubstanciado em “ um barracão Industrial de Tijolos, coberto com telhas, com
quatro pavimentos agregados e comunicantes, medindo no total de 28 metros de frente
por 36 metros de fundos, e respectivo terreno situado na cidade de Araçoiaba da
Serra, melhor descrito e caracterizado na matricula 8.338 do 2º Cartório de registro de
Imóveis e Anexos de Sorocaba, SP e cadastrado na prefeitura do município de
Araçoiaba da Serra, SP, sob nº 000.497 e devolução de R$ 89,55 em moeda corrente
do país, totalizando uma redução do capital social Walter Schor de R$ 50.100,00;
(iii) Fica aberto um prazo de até 90 dias contados desta data para os credores da
Sociedade manifestem a sua intenção de se opor à referida redução do capital social
da Sociedade, nos termos do § 1º, do Artigo 1.084 do Código Civil. Transcorrido o
referido prazo, a presente ata será levada a registro perante a JUCESP; (iv) Fica a
administração da Sociedade desde já autorizada e incumbida de tomar todas as
providencias necessárias visando o credito e pagamento dos valores acima
mencionados, ficando ratificados todos os atos porventura realizados para esse
fim. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Reunião pelo tempo necessário
à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida e aprovada por todos os
presentes assinada. Mesa: André Markus Schor - Presidente e Débora Schor Eidman
- Secretária. Sócios: Débora Schor Eidman; André Markus Schor; Marco Schor Bitran;
Vicky Schor Bitran; Walter Schor e Anabela Schor. São Paulo, 10 de julho de 2020.
Mesa: Debora Schor Eidman - Secretaria André Markus Schor - Presidente.

PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
CNPJ n° 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2020

Data, Hora e Local: Às 09 horas do dia 02 de Março de 2020, na sede da PPP HABITACIONAL SP LOTE
1 S/A (“Companhia”), localizada na São Paulo/SP, na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro
Vila Olímpia, CEP 04551-010. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em
virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme
disposto no art. 16 do Estatuto Social da Companhia. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Lucas Botelho
Mattos e secretariada por Túlio Botelho Mattos. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a eleição de novos
membros e (ii) alteração na disposição dos cargos da Diretoria da Companhia. Deliberação: Após discutida as
matérias constantes na ordem do dia, os conselheiros, à unanimidade, aprovaram, sem restrições ou ressalvas:
(ii) a eleição do novo membro da Diretoria, para mandato unificado que compreenderá o período de 26 de
janeira de 2018 até 25 de janeiro de 2021, a saber, o Sr. Tárcio José de Assis Fonseca Barbosa, brasileiro,
administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade nº MG-1649273, expedida pela SSP/
MG, inscrito no CPF sob o nº 419.789.196-20, com endereço comercial na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200,
sala 2401-C, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740, para ocupar o cargo Diretor de
Vendas. A posse do Diretor ora eleito fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em
livro próprio. O Diretor ora eleito declara, para todos os efeitos legais, não estar incurso em qualquer dos
crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, ou administrar Companhias, bem como
que não está condenado, ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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. (ii) a alteração na disposição dos cargos da Diretoria, para
que o diretor eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 08/01/2018, Sr. Hubert
Eppenstein de Carvalho, brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF sob o nº 832.211.237-87 e
portador da Carteira de Identidade RJ-861046693/D expedida pelo CREA-RJ em 16/10/1990, com domicílio
na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, que ocupava até então
o cargo de Diretor Financeiro, passe a ocupar o cargo Diretor de Operações. Diante disso, a Diretoria passa a
ser composta pelo Sr. Lucas Botelho Mattos, como Diretor Presidente, pelo Sr. Hubert Eppenstein de
Carvalho que ocupará o cargo Diretor de Operações, e pelo diretor ora eleito Sr. Tárcio José de Assis
Fonseca Barbosa, que ocupará o cargo Diretor de Vendas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Lucas Botelho Mattos
- Presidente da Mesa - Túlio Botelho Mattos - Secretário da Mesa - Conselheiros: Lucas Botelho Mattos -
Presidente do Conselho - Túlio Botelho Mattos - Conselheiro - Oswaldo Augusto Mendes Junior - Conselheiro
JUCESP -10/12/2020 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº:
530.386/20-3 - Gisela Simiema Ceschin- Secretária Geral. - TERMO DE POSSE DE DIRETOR - Por meio
do presente instrumento, toma posse no cargo de diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração da
PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº
21.876.833/0001-90, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 3530047562-3, com
sede na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, na cidade de São
Paulo, SP, realizada em 17 de março de 2020, o Sr. Tárcio José de Assis Fonseca Barbosa, brasileiro,
administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade nº MG-1649273, expedida pela SSP/
MG, inscrito no CPF sob o nº 419.789.196-20, com endereço comercial na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200,
sala 2401-C, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740, Belo Horizonte/MG, eleito para o cargo de Diretor de
Vendas, com mandato unificado encerrando-se em 25 de janeiro de 2021. O membro ora eleito para compor a
Diretoria da Companhia, está ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal,
expressamente declara, para todos os efeitos legais, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei
que o impeça de exercer atividades mercantis, ou administrar Companhias, bem como que não está condenado,
ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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. Para os fins do art. 149, §2º, da Lei n. 6404/76, o diretor eleito declara
que receberá eventual citação e intimação em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua
gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.
São Paulo, 02 de Março de 2020. Diretor empossado: Tárcio José Assis Fonseca Barbosa - Diretor de Vendas
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2020
Data, Hora e Local: às 10:30 horas do dia 02 de Março de 2020, na sede da PPP HABITACIONAL SP
LOTE 1 S/A (“Companhia”), localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia,
CEP 04551-010, na cidade de São Paulo/SP. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de
ações representativas de 100% do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos
Acionistas. Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Lucas Botelho Mattos e secretariada pelo Sr. Hubert
Eppenstein de Carvalho. Convocação: Tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas, ficam
dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei n°
6.404/76. Ordem do dia: Deliberar sobre a alteração dos artigos 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 do Estatuto da
Companhia e consolidação do Estatuto Social. Deliberações: após discutida a matéria constante na ordem do
dia, os acionistas aprovam por unanimidade as seguintes alterações no Estatuto Social: (a) Aprovam a
alteração dos artigos 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 do Estatuto da Companhia, que, renumerados, passarão a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 21. A Diretoria será constituída por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5
(cinco) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Operações, 1 (um) Diretor Vendas e
os demais Diretores sem designação específica, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, residentes no Brasil, sendo autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor. Em
caso de vacância definitiva, o Conselho de Administração reunir-se-á imediatamente para eleição do
substituto, que permanecerá no cargo pelo prazo restante do mandato do substituído. Parágrafo único. Findo o
prazo de gestão, os Diretores permanecerão no exercício dos respectivos cargos até nova eleição da
Diretoria.” Art. 22. A Companhia se obrigará em quaisquer atos ou negócios jurídicos pela assinatura do
Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor, ou (i) pelo Diretor Presidente e um procurador constituído
nos termos deste Estatuto; (ii) por 2 (dois) procuradores agindo em conjunto, constituídos nos termos deste
Estatuto. Art. 23. Compete ao Diretor Presidente: (i) Formular as estratégias e diretrizes operacionais da
Companhia, bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração, com a participação dos demais Diretores; (ii) Orientar, coordenar e
superintender as atividades dos demais Diretores, convocando e presidindo as reuniões de Diretoria; (iii)
Nomear o Ouvidor Geral da Companhia; (iv) Analisar e avaliar atividades realizadas e/ou a serem
desenvolvidas pela Companhia, com vistas à concussão do objeto social da Companhia; (v) Representar a
Diretoria perante o Conselho de Administração, participando das reuniões deste órgão, quando solicitado,
podendo fazer-se acompanhar de outros Diretores, sempre que assim entender necessário; (vi) Submeter à
aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho, planos de negócios e orçamentos da
Companhia, promovendo a sua execução nos termos aprovados; e Exercer as demais atribuições específicas
que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração Art. 24. Compete ao Diretor de Operações: (i)
Definir diretrizes e assegurar o desenvolvimento das operações de incorporação da empresa visando sua
adequação aos modelos legais e normativos, bem como a implantação e gestão dos projetos referentes a
Parceria Público Privada, assegurando a condução dos temas junto às instituições públicas e governamentais,
a articulação de contingências e a defesa dos interesses da empresa, em conformidade com os valores
institucionais zelando pela conduta e ética pertinentes; e (ii) Exercer as demais atribuições específicas que lhe
forem conferidas pelo Conselho de Administração. Art. 25. Compete ao Diretor Vendas: (i) Garantir o
alinhamento das estratégias de marketing e vendas ao contexto dos produtos a serem comercializados, bem
como assegurar a disponibilidade da estrutura e atendimento necessários aos processos de captação de
clientes e vendas, e a definição adequada da atuação comercial considerando preços, público alvo, mercado
e demais informações pertinentes; e (ii) Exercer as demais atribuições específicas que lhe forem conferidas
pelo Conselho de Administração. Art. 26. Os Diretores serão auxiliados por uma Gerência Executiva, que
será composta por 3 (três) gerentes, sendo um Gerente da Ouvidoria, um Gerente de Atendimento aos
Usuários e um Gerente de Finanças e Controladoria, todos eleitos pelos Diretores. Parágrafo Primeiro. Ao
Gerente da Ouvidoria caberá atender às manifestações relacionadas às atividades da Companhia, no
desenvolvimento de seu objeto social, apresentadas por usuários, clientes, parceiros e integrantes da
comunidade na qual a Companhia atue, promovendo a implantação de controles e processos de
monitoramento de ocorrências, sugerindo ações corretivas e acompanhando planos de ação até a sua
solução. Parágrafo Segundo. Ao Gerente de Atendimento aos Usuários caberá (i) supervisionar os serviços
prestados pela Companhia para assegurar a qualidade do atendimento aos usuários de tais serviços, (ii)
coordenar ações de melhoria no atendimento aos usuários, (iii) adotar instrumentos e canais de atendimento
que garantam acesso a informação, visibilidade e transparência, (iv) subsidiar o Gerente da Ouvidoria com
informações necessárias ao exercício de suas atribuições e (v) promover, em conjunto com o Gerente da
Ouvidoria, a análise dos serviços prestados pela Companhia aos usuários. Parágrafo Terceiro. Ao Gerente de
Finanças e Controladoria caberá (i) auxiliar os Diretores no desempenho de suas funções; (ii) acompanhar e
controlar o cumprimento do plano de negócios e do orçamento da Companhia; (iii) gerenciar e prestar
informações aos Diretores sobre o risco financeiro da Companhia, fluxo de caixa, estrutura de balanços e
indicadores financeiros; (iv) tomar as medidas necessárias para a adoção, implantação, observância e
controle de políticas e procedimentos internos que tenham como finalidade garantir o cumprimento, pela
Companhia, de todas as disposições legais aplicáveis, em especial as obrigações por ela assumidas no âmbito
do Edital; e (v) subsidiar o Gerente da Ouvidoria, o Gerente de Atendimento aos Usuários e a Diretoria com
as informações necessárias ao exercício de suas atribuições. Art. 28. A Companhia poderá constituir
procuradores, observadas as seguintes condições: (i) os instrumentos de mandato serão sempre outorgados
pelo Diretor Presidente e por outro Diretor, agindo em conjunto, e não poderão ter prazo superior a 1 (um)
ano, salvo aqueles com finalidade ad judicia, que poderão ter prazo indeterminado, devendo sempre constar
em tais instrumentos o respectivo prazo de validade; e, (ii) na hipótese de o mandato ter por objeto a prática
de atos que dependem de autorização da Assembleia Geral, do Conselho de Administração ou do Poder
Concedente, o efetivo exercício de tais atos ficará expressamente condicionado à obtenção da pertinente
autorização.” (b) Em decorrência disso, aprovam a alteração e consolidação do Estatuto Social, com
renumeração das cláusulas, que passa a vigorar com a redação consolidada, conforme Anexo I desta ata.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.
Assinaturas – Mesa: Lucas Botelho Mattos (Presidente) e Hubert Eppenstein de Carvalho (Secretário).
Acionista: CANOPUS HOLDING S/A, representada por seus administradores Lucas Botelho Mattos e Túlio
Botelho Mattos. Mesa: Lucas Botelho Mattos - Presidente da Mesa - Hubert Eppenstein de Carvalho -
Secretário da Mesa - Acionista: CANOPUS HOLDING S.A. Lucas Botelho Mattos - Túlio Botelho Mattos-
JUCESP -04/12/2020 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº:
520.243/20-1 - Gisela Simiema Ceschin- Secretária Geral.
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ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE
MARÇO DE 2020

ESTATUTO SOCIAL DA PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A - I - DENOMINAÇÃO, SEDE E
DURAÇÃO Art. 1. A Companhia é uma sociedade anônima e possui a denominação de PPP
HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A, sendo regida pelas disposições da Lei nº 6.404/76, pelo presente Estatuto
Social e pelo que dispõe o Edital de Concorrência Internacional nº 001/2014 da Secretaria de Habitação do
Estado de São Paulo (“Edital”). Parágrafo único. É vedada a transformação da Companhia em qualquer
outra forma societária. Art. 2. A Companhia tem sua sede na cidade de São Paulo, SP, na Rua Fidêncio
Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, podendo, mediante decisão da
Diretoria, criar e extinguir filiais, escritórios e quaisquer estabelecimentos em qualquer parte do território
nacional. Art. 3. O prazo de duração da Companhia inicia-se na data da Assembleia Geral de Constituição da
Companhia, perdurando pelo prazo de vigência do Contrato de Concessão (“Contrato”), a ser firmado com o
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, em
decorrência da adjudicação do objeto da Concorrência Internacional nº 001/2014, e suas eventuais
prorrogações, estendendo-se até a integral execução e quitação do Contrato, vedada a sua dissolução antes de
cumpridas todas as obrigações assumidas com o Poder Concedente (incluídos os pagamentos de eventuais
indenizações) e admitindo-se um período adicional de 12 (doze) meses para encerramento e liquidação da
Companhia após o encerramento de tais obrigações. II – OBJETO SOCIAL Art. 4. A Companhia tem como
objeto social, único e exclusivo, prestar, sob o regime de concessão administrativa, os serviços previstos no
Contrato, dentre eles: (i) planejamento, implantação, desenvolvimento e comercialização de unidades de
Habitação de Interesse Social (“HIS”) e de Habitação de Mercado Popular (“HMP”); (ii) execução de obras
e serviços de engenharia necessários à implantação de HIS e HMP, incluindo demolições, execução de obras
de construção civil e prestação de serviços de engenharia; (iii) prestação de serviços de apoio à gestão
condominial, incluindo instituição, instalação, organização e administração de edificações instituídas nos
termos do art. 1.331 e seguintes da Lei Federal nº 10.406/2002 e da Lei Federal nº4.591/1964; (iv) prestação de
serviços de gestão de carteira de mutuários; (v) prestação de serviços de trabalho técnico-social de pré e pós-
ocupação, incluindo elaboração de metodologias e execução de atividades de educação condominial,
comunitária, social, ambiental e de geração de renda; (vi) prestação de serviços de manutenção predial; e
(vii) implantação de melhorias urbanísticas relacionados à implantação e desenvolvimento de HIS e HMP.
Parágrafo primeiro: É vedada a alteração do objeto social da Companhia, que deverá ser exercido,
exclusivamente, na exploração do Lote nº 1, conforme descritos no Edital e no Contrato. Parágrafo segundo:
O objeto da Companhia também inclui a exploração das áreas não habitacionais, desde que observados os
termos e condições do Edital e do Contrato. III – CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Art. 5. O capital social da
Companhia, totalmente subscrito, é de R$91.954.453,00 (noventa e um milhões, novecentos e cinquenta e
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), representado por 91.954.453 (noventa e um milhões,
novecentas e cinquenta e quatro mil, quatrocentas e cinquenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. Desse valor, 10% (dez por cento) encontram-se totalmente integralizados, devendo o restante
ser integralizado de acordo com o item 19.5 do Contrato, reproduzido no Anexo I deste Estatuto, cabendo à
Companhia manter o Poder Concedente informado sobre o cumprimento do compromisso de integralização
do capital social. Parágrafo primeiro. A Companhia emitirá apenas ações ordinárias, cada uma delas dando
direito a um voto nas deliberações em Assembleia Geral. Parágrafo segundo. As ações da Companhia não
serão representadas por cautelas, presumindo-se a titularidade das ações pela inscrição do nome do acionista
no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Parágrafo terceiro. O capital social da
Companhia não poderá ser reduzido para valor inferior a R$91.954.453,00 (noventa e um milhões,
novecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais) sem prévia e expressa autorização
do Estado de São Paulo, representado por sua Secretaria de Habitação (“Poder Concedente”). Parágrafo
quarto. As ações são indivisíveis perante a Companhia, que reconhecerá um único proprietário para cada
ação. Art. 6. Enquanto não estiver completa a integralização do capital social da Companhia, seus acionistas
são solidariamente responsáveis perante o Poder Concedente, independentemente da proporção das ações
por eles subscritas individualmente, por obrigações da Companhia assumidas no Contrato, até o limite do valor
da parcela faltante para integralização do capital social. Art. 7. A transferência do controle da Companhia,
por meio de modificação da composição acionária e/ou por meio de implementação de acordos de
acionistas, dependerá da prévia e expressa anuência do Poder Concedente, após aferição e comprovação da
manutenção dos requisitos para prestação dos serviços objeto do Contrato, na forma da lei. Art. 8. É vedado à
Companhia emitir partes beneficiárias. IV – ASSEMBLEIA GERAL - Art. 9. A Assembleia Geral da
Companhia reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de cada
exercício social, a fim de discutir e deliberar as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, e
extraordinariamente sempre que os interesses sociais ou a lei assim o exigirem. Parágrafo primeiro. A
Assembleia Geral será convocada na forma da lei, reputando-se regular, independente de quaisquer
formalidades de convocação, a Assembleia Geral a que comparecerem os acionistas representantes da
totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Parágrafo
segundo. Os acionistas da Companhia poderão fazer-se representar por mandatários nomeados na forma do
artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76. Art. 10. Ressalvado maior quórum exigido pela Lei nº 6.404/76, todas as
deliberações serão tomadas pela maioria dos votos dos acionistas presentes à Assembleia Geral, não se
computando os votos em branco. Art. 11. Compete à Assembleia Geral: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os membros do Conselho de
Administração e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; (iv) deliberar sobre a alteração do
Estatuto Social da Companhia; (v) deliberar sobre a redução do dividendo obrigatório; e (vi) deliberar sobre
operações de fusão, cisão ou incorporação. Art. 12. É vedado à Assembleia Geral, sem prévia autorização
do Poder Concedente, aprovar matéria ou autorizar a prática de atos que o Edital e/ou o Contrato estabeleçam
depender da referida autorização. V – ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA - NORMAS GERAIS -
Art. 13. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. Parágrafo
primeiro. A Assembleia Geral fixará a remuneração da Administração da Companhia. A remuneração
individual dos administradores será fixada por deliberação do Conselho de Administração. Parágrafo
segundo. Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado
no Livro competente, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua eleição. Parágrafo terceiro. O prazo de
gestão dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores é de 3 (três) anos, com mandato
unificado, admitida a reeleição. Parágrafo quarto. Os administradores da Companhia ficam dispensados de
prestar caução para garantia de sua gestão. Art. 14. A Companhia deverá cumprir o disposto na Lei nº
11.079/04 e suas eventuais alterações e obedecer a normas e padrões de governança corporativa e adotar
contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas em consonância com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, incluindo aquelas previstas na Lei nº 6.404/76 e nas normas contábeis emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (“CFC”), utilizando-se, para tanto, de sistemas integrados de gestão empresarial.
Parágrafo único. A Companhia deverá ter suas demonstrações financeiras auditadas por auditor externo
independente, nomeado pelo Conselho de Administração. VI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Art.
15. O Conselho de Administração é composto de no mínimo 3 (três) membros e no máximo 5 (cinco)
membros, residentes no país ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral que, dentre eles, indicará um
Presidente. Vagando cargo de conselheiro, a Assembleia Geral elegerá substituto, cujo mandato coincidirá
com o dos conselheiros em exercício. Art. 16. O Conselho de Administração reunir-se-á, no mínimo, uma
vez a cada 3 (três) meses. As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração ou,

na sua falta, por qualquer conselheiro. A convocação conterá o horário, local, ordem do dia e os documentos
de suporte da reunião, e será enviada com não menos que 8 (oito) dias de antecedência da data agendada
para realização da reunião, em primeira convocação e 3 (três) dias de antecedência da data agendada para
realização da reunião, em segunda convocação. A convocação será dispensada caso todos os membros do
Conselho de Administração estejam presentes na reunião. Parágrafo primeiro: As reuniões do Conselho de
Administração serão realizadas preferencialmente na sede da Companhia. Parágrafo segundo: Os membros
do Conselho de Administração poderão participar de qualquer reunião do Conselho de Administração através
de telefone, vídeo conferência ou outro meio de comunicação que permita a todos os participantes da reunião
a se ouvirem, e nesse caso serão considerados presentes à reunião. Um conselheiro poderá ser representado
por um de seus pares, autorizado por escrito. Parágrafo terceiro: Despesas razoáveis incorridas pelos
membros do Conselho de Administração para participação nas reuniões serão de responsabilidade da
Companhia. Art. 17. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas, em primeira convocação,
com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, e, em segunda convocação, com
qualquer número de membros. Art. 18. As decisões do Conselho de Administração serão consignadas em ata
lavrada no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração. Art. 19. As seguintes matérias competem
privativamente ao Conselho de Administração: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (ii)
monitorar o bom desempenho da gestão empresarial da Companhia; (iii) eleger e destituir os diretores da
Companhia, fixando-lhes as atribuições e os respectivos limites de competência e de decisão; (iv) fiscalizar a
gestão dos diretores, examinando a qualquer tempo os livros e documentos da Companhia, podendo solicitar
informações sobre a prática de quaisquer atos de interesse da sociedade, inclusive contratos, celebrados ou
em vias de celebração; (v) convocar a Assembleia Geral, ordinariamente na forma da lei, ou,
extraordinariamente, quando julgar conveniente; (vi) manifestar-se sobre o relatório da administração e as
contas da diretoria; (vii) aprovar o orçamento anual e plurianual da Companhia, bem como manifestar-se
sobre seu plano de negócios; (viii) autorizar “ad referendum” da Assembleia Geral ordinária, o pagamento
de dividendos ou juros sobre o capital, com base em balanço anual ou intermediário; (ix) aprovar a outorga
de quaisquer garantias pela Companhia; (x) aprovar a assunção de obrigações, celebração de acordos ou a
outorga de garantias para operações e negócios não previstos no Orçamento da Companhia; (xi) aprovar
qualquer disposição de ativos ou negócios da Companhia que  representem 10% (dez por cento) ou mais dos
ativos totais da Companhia, calculados à época da disposição; (xii) aprovar a indicação, destituição ou
substituição dos auditores externos independentes; (xiii) manifestar-se sobre qualquer solicitação ou
autorização a ser submetida à apreciação do Poder Concedente que não conste no Edital ou no Contrato; (xiv)
criar e instalar comitês de assessoramento da Administração, bem como acompanhar o desenvolvimento de
suas atribuições e apreciar suas manifestações; (xv) eleger os membros e aprovar o regulamento dos comitês
de assessoramento da Administração eventualmente criados; (xvi) resolver os casos omissos do presente
Estatuto; e (xvii) avocar, para seu exame e deliberação, qualquer matéria de interesse social que não esteja
compreendida entre as competências privativas legais de outro órgão societário. Art. 20. É vedado ao
Conselho de Administração, sem prévia autorização do Poder Concedente, aprovar matéria ou autorizar a
prática de atos que o Edital e/ou o Contrato estabeleçam depender da referida autorização. VII -
DIRETORIA - Art. 21. A Diretoria será constituída por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) Diretores,
sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Operações, 1 (um) Diretor Vendas e os demais Diretores
sem designação específica, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, residentes
no Brasil, sendo autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor. Em caso de vacância definitiva,
o Conselho de Administração reunir-se-á imediatamente para eleição do substituto, que permanecerá no
cargo pelo prazo restante do mandato do substituído. Parágrafo único. Findo o prazo de gestão, os Diretores
permanecerão no exercício dos respectivos cargos até nova eleição da Diretoria. Art. 22. A Companhia se
obrigará em quaisquer atos ou negócios jurídicos pela assinatura do Diretor Presidente em conjunto com
outro Diretor, ou (i) pelo Diretor Presidente e um procurador constituído nos termos deste Estatuto; (ii) por 2
(dois) procuradores agindo em conjunto, constituídos nos termos deste Estatuto. Art. 23. Compete ao Diretor
Presidente: (i) Formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como estabelecer os
critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a
participação dos demais Diretores; (ii) Orientar, coordenar e superintender as atividades dos demais
Diretores, convocando e presidindo as reuniões de Diretoria; (iii) Nomear o Ouvidor Geral da Companhia;
(iv) Analisar e avaliar atividades realizadas e/ou a serem desenvolvidas pela Companhia, com vistas à
concussão do objeto social da Companhia; (v) Representar a Diretoria perante o Conselho de Administração,
participando das reuniões deste órgão, quando solicitado, podendo fazer-se acompanhar de outros Diretores,
sempre que assim entender necessário; (vi) Submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos
de trabalho, planos de negócios e orçamentos da Companhia, promovendo a sua execução nos termos
aprovados; e (vii) Exercer as demais atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Conselho de
Administração. Art. 24. Compete ao Diretor de Operações: (i) Definir diretrizes e assegurar o
desenvolvimento das operações de incorporação da empresa visando sua adequação aos modelos legais e
normativos, bem como a implantação e gestão dos projetos referentes a Parceria Público Privada,
assegurando a condução dos temas junto às instituições públicas e governamentais, a articulação de
contingências e a defesa dos interesses da empresa, em conformidade com os valores institucionais zelando
pela conduta e ética pertinentes; e (ii) Exercer as demais atribuições específicas que lhe forem conferidas
pelo Conselho de Administração. Art. 25. Compete ao Diretor Vendas: (i) Garantir o alinhamento das
estratégias de marketing e vendas ao contexto dos produtos a serem comercializados, bem como assegurar a
disponibilidade da estrutura e atendimento necessários aos processos de captação de clientes e vendas, e a
definição adequada da atuação comercial considerando preços, público alvo, mercado e demais informações
pertinentes; e (ii) Exercer as demais atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Conselho de
Administração. Art. 26. Compete aos Diretores sem designação específica exercer as atribuições que lhes
forem conferidas pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente. Art. 27. Os Diretores serão
auxiliados por uma Gerência Executiva, que será composta por 3 (três) gerentes, sendo um Gerente da
Ouvidoria, um Gerente de Atendimento aos Usuários e um Gerente de Finanças e Controladoria, todos eleitos
pelos Diretores. Parágrafo Primeiro. Ao Gerente da Ouvidoria caberá atender às manifestações
relacionadas às atividades da Companhia, no desenvolvimento de seu objeto social, apresentadas por usuários,
clientes, parceiros e integrantes da comunidade na qual a Companhia atue, promovendo a implantação de
controles e processos de monitoramento de ocorrências, sugerindo ações corretivas e acompanhando planos
de ação até a sua solução. Parágrafo Segundo. Ao Gerente de Atendimento aos Usuários caberá (i)
supervisionar os serviços prestados pela Companhia para assegurar a qualidade do atendimento aos usuários
de tais serviços, (ii) coordenar ações de melhoria no atendimento aos usuários, (iii) adotar instrumentos e
canais de atendimento que garantam acesso a informação, visibilidade e transparência, (iv) subsidiar o
Gerente da Ouvidoria com informações necessárias ao exercício de suas atribuições e (v) promover, em
conjunto com o Gerente da Ouvidoria, a análise dos serviços prestados pela Companhia aos usuários.
Parágrafo Terceiro. Ao Gerente de Finanças e Controladoria caberá (i) auxiliar os Diretores no desempenho
de suas funções; (ii) acompanhar e controlar o cumprimento do plano de negócios e do orçamento da
Companhia; (iii) gerenciar e prestar informações aos Diretores sobre o risco financeiro da Companhia, fluxo
de caixa, estrutura de balanços e indicadores financeiros; (iv) tomar as medidas necessárias para a adoção,
implantação, observância e controle de políticas e procedimentos internos que tenham como finalidade
garantir o cumprimento, pela Companhia, de todas as disposições legais aplicáveis, em especial as obrigações
por ela assumidas no âmbito do Edital; e (v) subsidiar o Gerente da Ouvidoria, o Gerente de Atendimento aos
Usuários e a Diretoria com as informações necessárias ao exercício de suas atribuições. Art. 28. A
Companhia poderá constituir procuradores, observadas as seguintes condições: (i) os instrumentos de
mandato serão sempre outorgados pelo Diretor Presidente e por outro Diretor, agindo em conjunto, e não
poderão ter prazo superior a 1 (um) ano, salvo aqueles com finalidade ad judicia, que poderão ter prazo
indeterminado, devendo sempre constar em tais instrumentos o respectivo prazo de validade; e, (ii) na
hipótese de o mandato ter por objeto a prática de atos que dependem de autorização da Assembleia Geral, do
Conselho de Administração ou do Poder Concedente, o efetivo exercício de tais atos ficará expressamente
condicionado à obtenção da pertinente autorização. Art. 29. Todos e quaisquer atos praticados pelos Diretores
ou procuradores que sejam estranhos ao objeto social e aos negócios da Companhia, tais como avais, fianças,
endossos e outras garantias em favor de terceiros, são expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito,
a menos que tais atos tenham sido previamente autorizados pelo Conselho de Administração e, conforme o
caso e observado o disposto no Edital e/ou no Contrato, pelo Poder Concedente. VIII – GARANTIAS DO
PODER CONCEDENTE Art. 30. A prática dos seguintes atos depende de prévia e expressa autorização do
Poder Concedente: (i) quaisquer alterações do controle acionário da Companhia, seja por meio de
modificação da composição acionária e/ou por meio de acordo de acionistas; (ii) qualquer alteração no
capital social da Companhia que implique sua redução; (iii) propostas de emissão de títulos e valores
mobiliários, que contenham dispositivo de conversão em ações que impliquem alteração no controle da
Companhia ou que tenham como garantia ações com direito de voto integrantes do grupo controlador; (iv)
instituição de garantia e direitos a terceiros sobre ações; (v) operações de fusão, cisão ou incorporação; (vi)
contratação de empréstimos ou obrigações, cujos prazos de amortização excedam o termo final do Contrato;
e (vii) outorga, pela Companhia, de garantia a empréstimos realizados pelas acionistas da Companhia, ou por
qualquer pessoa que controle ou esteja sob o controle comum de quaisquer acionistas da Companhia. Art. 31.
É expressamente vedada, em quaisquer hipóteses, a contratação de obrigações garantidas por direitos
emergentes da Concessão a ser explorada pela Companhia em níveis que comprometam a operacionalização
e a continuidade da prestação do serviço objeto da Concessão. Art. 32. O Poder Concedente poderá, sem
prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, a qualquer tempo, intervir na Concessão
para assegurar a regularidade e adequação da prestação do serviço concedido ou o cumprimento pela
Companhia das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo Único: Entre as situações
que ensejam a intervenção, incluem-se: (i) A cessação ou interrupção, total ou parcial, da execução da obra
ou da prestação do serviço objeto da Concessão; (ii) Deficiências graves na organização da Companhia; (iii)
Situações que ponham em risco a segurança de pessoas ou bens; (iv) Inadequações, insuficiências ou
deficiências graves e reiteradas das obras executadas e da prestação dos serviços, caracterizadas pelo não
atendimento dos parâmetros de desempenho previstos no Contrato. (v) A utilização da infraestrutura
referente à Concessão para fins ilícitos; e (vi) A prática reincidente de infrações graves, nos termos do
Contrato. Art. 33. Verificando-se qualquer situação que possa ensejar intervenção o Poder Concedente
deverá notificar a Companhia para sanar as irregularidades indicadas. Caso as irregularidades não sejam
tempestivamente sanadas, ou a Companhia não tome providências que demonstrem o efetivo propósito de
saná-las, será decretada a intervenção. A intervenção far-se-á por decreto do Poder Concedente, o qual
deverá conter a designação do(s) interventor(es), o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.
Art. 34. Caberá aos acionistas da Companhia tomar todas as medidas necessárias para garantir que o(s)
interventor(es) nomeado(s) pelo Poder Concedente, pelo tempo em que durar a intervenção, seja(m)
nomeado(s) administrador(es) da Companhia, bem como que tenha(m) todos os poderes necessários para
sanar as irregularidades que ensejaram a intervenção. Parágrafo Único. Os custos decorrentes da
remuneração do(s) interventor(es) serão arcados pela Companhia. Art. 35. Cessada a intervenção, se não for
extinta a Concessão, a administração da Companhia será devolvida aos administradores indicados pelas
acionistas, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a
sua gestão. IX – CONSELHO FISCAL Art. 36. O Conselho Fiscal da Companhia não terá funcionamento
permanente e somente será instalado quando por deliberação dos acionistas em Assembleia Geral, nas
condições definidas pelo art. 161 da Lei nº 6.404/76, com as atribuições, competências, responsabilidades e
deveres definidos no dispositivo legal supracitado. Parágrafo primeiro. O Conselho Fiscal será composto por
3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral em que for requerido o
seu funcionamento. Parágrafo segundo. Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito
a remuneração a ser fixada pela assembleia geral que os eleger. Parágrafo terceiro. As deliberações do
Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançada no livro próprio. X – EXERCÍCIO SOCIAL E
BALANÇO Art. 37. O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada
ano. Art. 38. A Companhia deverá distribuir como dividendos ou juros sobre capital próprio, pelo menos,
25% (vinte e cinco por cento) do seu lucro líquido consolidado, calculado nos termos da Lei nº 6.404/76, sendo
certo que percentual maior poderá ser distribuído se a Assembleia Geral entender não for afetar os planos de
expansão, planos de negócios ou consecução do objeto social da Companhia. Art. 39. A Companhia poderá
elaborar balanços intermediários com periodicidade inferior a um ano e, por deliberação do Conselho de
Administração, declarar e distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio à conta dos lucros apurados
nesses balanços ou à conta de reservas de lucros. XI – ACORDO DE ACIONISTAS Art. 40. Nos termos do
artigo 118 nº da Lei 6.404/76, quaisquer acordos de acionistas que estabeleçam as condições de compra e
venda de suas ações, o direito de preferência na compra das mesmas, o exercício do direito de voto ou outras
avenças serão arquivados na sede da Companhia e averbados em seus livros de registro, devendo ser
observados pela Companhia e pelos acionistas signatários. Parágrafo único. As obrigações e
responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham
sido devidamente averbados nos livros de registro de ações da Companhia. Os administradores da Companhia
zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral deverá declarar a invalidade do
voto proferido pelo acionista ou administrador em contrariedade com os termos de tais acordos. XII –
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO Art. 41. A Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação
por deliberação da Assembleia Geral ou nos demais casos previstos em lei e mediante prévia autorização da
Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Parágrafo único. À Assembleia Geral que deliberar sobre a
liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. XIII – JUÍZO ARBITRAL
Art. 42. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, caso em
funcionamento, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas neste estatuto social, nos acordos de acionistas arquivados na sede da
Companhia e nas disposições da Lei nº 6.404/76, perante a Câmara de Arbitragem Empresarial - Brasil
(“CAMARB”) de acordo com o Regulamento de Arbitragem da CAMARB (“Regulamento”). O litígio será
decidido por um Tribunal Arbitral de 3 (três) árbitros, escolhidos de acordo com o Regulamento. Parágrafo
primeiro. A arbitragem terá sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Fica eleito o foro da Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo como o competente para conhecer, exclusivamente, medidas cautelares
ou coercitivas, provisionais ou permanentes. Parágrafo segundo. As partes deverão manter em sigilo todas e
quaisquer informações relacionadas à arbitragem.

Anexo I  - Cronograma de Integralização

NÚMERO PREÇO VALOR % DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO FORMA DE
SUBSCRITOR PARCELAS DE AÇÕES UNITÁRIO  TOTAL CAPITAL  INTEGRALIZAÇÃO

SUBSCRITAS EM R$ EM R$ SUBSCRITO (até o último dia útil)
Integralizado em moeda

corrente, conforme
- 9.195.445 1,00 9.195.445,30 10% 20/01/2015 documento de depósito

 nº 162252-031331
1ª 1.360.926 1,00 1.360.926,00 1,48% Até último dia útil do 2º mês subsequente à data da assinatura

da “Declaração de Início do Prazo de vigência da Concessão”,
nos termos do contrato nº 001/2015 celebrado entre a Companhia

e o Estado de São Paulo, pela Secretaria de Habitação. Em moeda corrente
2ª 1.360.926 1,00 1.360.926,00 1,48% Até último dia útil do 2º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
3ª 1.360.926 1,00 1.360.926,00 1,48% Até último dia útil do 4º mês após a data de  vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
4ª 1.360.926 1,00 1.360.926,00 1,48% Até último dia útil do 6º mês após a data de  vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
5ª 1.360.926 1,00 1.360.926,00 1,48% Até último dia útil do 8º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
6ª 1.360.926 1,00 1.360.926,00 1,48% Até último dia útil do 10º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
7ª 588.508 1,00 588.508,00 0,64% Até último dia útil do 12º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
8ª 588.508 1,00 588.508,00 0,64% Até último dia útil do 14º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
9ª 588.508 1,00 588.508,00 0,64% Até último dia útil do 16º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente

10ª 588.508 1,00 588.508,00 0,64% Até último dia útil do 18º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
11ª 588.508 1,00 588.508,00 0,64% Até último dia útil do 20º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
12ª 588.508 1,00 588.508,00 0,64% Até último dia útil do 22º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
13ª 3.062.083 1,00 3.062.083,00 3,33% Até último dia útil do 24º mês após a data de  vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
14ª 3.062.083 1,00 3.062.083,00 3,33% Até último dia útil do 26º mês após a data de  vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
15ª 3.062.083 1,00 3.062.083,00 3,33% Até último dia útil do 28º mês após a data de  vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
16ª 3.062.083 1,00 3.062.083,00 3,33% Até último dia útil do 30º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
17ª 3.062.083 1,00 3.062.083,00 3,33% Até último dia útil do 32º mês após a data de  vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
18ª 3.062.083 1,00 3.062.083,00 3,33% Até último dia útil do 34º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
19ª 3.623.005 1,00 3.623.005,00 3,94% Até último dia útil do 36º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
20ª 3.623.005 1,00 3.623.005,00 3,94% Até último dia útil do 38º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
21ª 3.623.005 1,00 3.623.005,00 3,94% Até último dia útil do 40º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
22ª 3.623.005 1,00 3.623.005,00 3,94% Até último dia útil do 42º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
23ª 3.623.005 1,00 3.623.005,00 3,94% Até último dia útil do 44º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
24ª 3.623.005 1,00 3.623.005,00 3,94% Até último dia útil do 46º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
25ª 3.117.256 1,00 3.117.256,00 3,39% Até último dia útil do 48º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
26ª 3.117.256 1,00 3.117.256,00 3,39% Até último dia útil do 50º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
27ª 3.117.256 1,00 3.117.256,00 3,39% Até último dia útil do 52º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
28ª 3.117.256 1,00 3.117.256,00 3,39% Até último dia útil do 54º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
29ª 3.117.256 1,00 3.117.256,00 3,39% Até último dia útil do 56º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
30ª 3.117.256 1,00 3.117.256,00 3,39% Até último dia útil do 58º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
31ª 2.050.584 1,00 2.050.584,00 2,23% Até último dia útil do 60º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
32ª 2.050.584 1,00 2.050.584,00 2,23% Até último dia útil do 62º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
33ª 2.050.584 1,00 2.050.584,00 2,23% Até último dia útil do 64º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
34ª 2.050.584 1,00 2.050.584,00 2,23% Até último dia útil do 66º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
35ª 2.050.584 1,00 2.050.584,00 2,23% Até último dia útil do 68º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente

Total 36ª 1.995.420 1,00 1.995.419,70 2,17% Até último dia útil do 70º mês após a data de vencimento da 1ª parcela Em moeda corrente
91.954.453 1,00 91.954.453,00 100%

CANOPUS HOLDING S/A, sociedade
anônima brasileira, com sua sede social na
Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala
2.402-B, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/
MG, CEP 30360-740, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o
nº 97.552.976/0001-09, e registrada na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o
NIRE 3130009759-5, neste ato representada
por seus diretores, os Srs. Túlio Botelho
Mattos, brasileiro, engenheiro civil, casado
em regime de separação total de bens de
acordo com pacto antenupcial lavrado no
Cartório do 8º Ofício de Notas à folha nº 020,
livro 445N, inscrito no CPF sob nº
463.295.016-53 e portador da Carteira de
Identidade nº M- 1.005.827, expedida pela
SSP/MG, com domicílio a Rua Maria Luiza
Santiago, nº 200, sala 2402-C, bairro Santa
Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740,
Diretor de Engenharia, e Oswaldo Augusto
Mendes Junior, brasileiro, administrador de
empresas, casado, inscrito no CPF sob o nº
060.008.001-34, portador da Carteira de
Identidade nº MG-15.995.856, expedida pela
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,
com domicílio a Rua Maria Luiza Santiago,
nº 200, sala 2402-C, bairro Santa Lúcia, Belo
Horizonte/MG, CEP 30.360-740, Diretor
Comercial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 078/2020; Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de medicamentos para a Farmácia do Centro de 
Saúde II e injetáveis para a Rede Publica Municipal e PPA (itens remanescentes dos 
PE 057 e 059/2020) - Entrega das Propostas: a partir de 21/12/2020 às 08h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
14/01/2021 às 09h00 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;
Gustavo Barbosa Leandrini - Diretor de Licitações e Compras em Substituição

As festas de final de ano 
incrementam de maneira 
significativa a venda dos co-
merciantes. Para garantir a 
melhor compra, no entanto, o 
consumidor deve estar bastan-
te atento. No caso dos produtos 
sazonais para as ceias de Natal 
e Ano Novo – como panetones, 
vinhos, espumantes, chester, 
peru, tender, presunto, pernil, 
pescados e carnes em geral, 
cereais, pães além de frutas in 
natura e secas, lentilha, entre 
outros produtos – é preciso 
verificar a indicação de peso/
volume.  

Tudo que é embalado - itens 
considerados pré-medidos (ou 
seja, pesados sem a presen-
ça do consumidor) devem, 
obrigatoriamente, conter in-
formação de peso/volume. O 
consumidor deve verificar a 
fidelidade das informações 
dispostas na embalagem dos 
produtos – tanto aqueles que 
vêm embalados diretamente 
da fábrica, como os que são 
manuseados ou fracionados 
pelo ponto de venda. 

O consumidor também pode 
utilizar as balanças disponibili-
zadas pelo supermercado – ge-
ralmente na área de hortifruti – 
para realizar a conferência. Se 
o valor for menor ou igual que 

o conteúdo nominal descrito 
na embalagem, o consumidor 
está levando menor quanti-
dade de produto que aquela 
pela qual está pagando, pois 
o peso da embalagem deve 
ser descontado. No caso dos 
brinquedos, dois aspectos são 
de fundamental importância 
para garantir que a diversão 
aconteça com segurança: a pre-
sença de classificação etária 
indicativa e o selo do Inmetro. 

Se essas informações obriga-
tórias não estiverem na emba-
lagem, o melhor a fazer é não 
adquirir o produto. No caso dos 
pisca-pisca ou das mangueiras 
para iluminação, por exemplo, 
é importante observar o CNPJ 
do importador ou fabricante 
na embalagem, se o plugue 
é certificado, apresentando a 
marca da conformidade (mar-
ca do Inmetro), a voltagem e a 
potência máxima do conjunto, 
para que possam ser insta-
lados de maneira adequada, 
garantindo a segurança das 
famílias durante as festas de 
final de ano.   

Quem desconfiar ou encon-
trar irregularidades pode re-
correr ao serviço da Ouvidoria, 
pelo tel. 0800 013 05 22, ou 
enviar e-mail para: (ouvido-
ria@ipem.sp.gov.br). 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 
1010957-49.2014.8.26.0100 (Usuc.227). O Doutor Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho, MM. 
Juiz de Direito da 1ªVara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Esta 
do de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rodrigo Rodrigues Ferreira, Ubirajara Keutene 
djian e s/m Edda Milani Keutenedjian, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa 
dos, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eurico Fernandes 
de Oliveira e Irlã Maria de Oliveira ajuizou(ram) ação de Usucapião, visando a declaração de 
domínio do imóvel localizado na Rua Firmiano Cardoso, 201, Chácara Cruzeiro do Sul, Cangaíba, 
com área de 159,15 m², contribuinte nº 060.255.0208-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 

Ipem-SP alerta para cuidados 
nas compras de Natal
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de dezembro de 20206

Valdez Monterazo (*)
 

O futuro parece incerto, não há expectativas claras e, 
em alguns casos, não existe nem ao menos o mínimo 
de planejamento e, muito menos, entendimento de 

tendências de mercado. Neste cenário, falar de qualidade 
de vida, do tempo e dos aspectos pessoais do empresário 
se torna quase que uma miragem ou utopia, embora não 
deveria ser assim. Você já se sentiu em um cenário seme-
lhante ou conhece alguém nesse contexto? Se sim, saiba 
que você não é o único.  

Esse fenômeno persiste em várias empresas que, apesar 
de terem tração e estarem bem posicionadas, precisam 
parar, pensar e planejar aspectos estratégicos do negócio 
para evitar a estagnação. Donos de pequenos e médios ne-
gócios, muitas vezes imersos na operação de suas empresas, 
negligenciam uma das suas atividades mais importantes: 
pensar e planejar o crescimento e futuro de suas empresas.

Pensando nisso, e inspirado em conhecimentos de coa-
ching empresarial de grandes nomes nacionais e interna-
cionais, como a SBCoaching, maior referência nacional em 
coaching de negócios e a empresa americana Betterceo, 
trouxe um modelo de quatro áreas-chave que devem ser 
tema de atenção constante para qualquer empresário.

Uma dica relevante é a seguinte: ao olhar cada uma dessas 
áreas tente avaliar sua empresa como se você fosse uma 
figura de fora, sem apego e de maneira objetiva.

• Foco Interno - Está relacionado à gestão interna do 
negócio, ou seja, pessoas, processos e informações. Aqui, 
vale a pena se questionar se o time está capacitado e 
motivado, se existem processos eficazes de gestão, ou 
seja, se o trabalho não depende de poucos especialistas 
e se existem indicadores relevantes para a condução 
do negócio.

• Foco Externo - Significa foco no cliente, ou seja, 
áreas relativas à gestão comercial da empresa como 
a captação e retenção de clientes, além, é claro, de 

O que fazer para seu negócio crescer? Essa é uma pergunta feita por vários donos de empresa onde, após determinada fase, 
se encontram em um platô e parece que crescer mais se torna simplesmente impossível. Fica cada vez mais difícil encontrar 

colaboradores leais, competentes e engajados, e conquistar novos clientes se torna mais desafiador.

Pexels

 empresário, o estilo de vida que gostaria de ter e aspec-
tos como tempo para atividades pessoais e familiares.

Agora pare por um momento e se dê a oportunidade de 
questionar os seguintes aspectos:

• Como está o engajamento e competência dos seus 
colaboradores?

• Você está plenamente satisfeito com a sua conquista e 
retenção de clientes?

• Possui planos futuros claros? Conhece as principais 
tendências do seu segmento?

• Vive o estilo de vida e tem a qualidade de vida que gostaria?

Independente de qual seja o seu cenário, tenho certeza de 
que colocar foco e atenção em estratégias práticas pode te 
ajudar a garantir a sobrevivência, ou melhor, a prosperidade 
de sua empresa. Você entendeu que existem quatros focos 
distintos para um empresário desenvolver, pensando em 
promover o crescimento de sua empresa: interno, externo, 
no futuro e no próprio empresário.

Esses quatro pontos são exatamente alguns dos princí-
pios que utilizo quando trabalho em parceria com donos de 
empresa em programas de coaching de negócios, ajudando-
-os a olhar o negócio por todos os ângulos, e assim, criar 
oportunidades e caminhos.

Quando se fala do universo de pequenas e médias empre-
sas, isso fica ainda mais crítico, pois o dono é praticamente 
o único que pode pensar e planejar esse tipo de ação. 

Nesse sentido, mão à obra! Torço para que você faça 
bom uso desses conceitos e, que ao colocá-los em prática, 
possa transformar o conhecimento adquirido em sabedoria 
de negócios.

 
(*) - É associado sênior na Sociedade Brasileira de Coaching, especializado em 

negócios, liderança e psicologia positiva (https://valdezmonterazo.com.br).

Foto de Christina Morillo no Pexels

mantê-los satisfeitos e alinhados com a entrega do 
produto ou serviço.

• Foco no Futuro - Significa que além de planejar o 
futuro da empresa em termos de uma visão, metas e 
objetivos congruentes e desafiadores, olhar também as 
oportunidades e ameaças do segmento, concorrentes, 
novas tecnologias.

• Foco no Empresário - Esse é um dos aspectos 
mais negligenciados: se refere à qualidade de vida do 

Os 4 FOcOs dO crEscIMEntO EMprEsarIal 
- EntEnda as tEndêncIas dO MErcadO

EvItar a EstagnaçãO
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O isolamento social trouxe mudan-
ças significativas no perfil de com-
pras: com costumes mais caseiros, 
os consumidores estão gastando 
mais com mercadorias que antes 
não tinham tanto peso no orçamento 
doméstico. Um bom exemplo são os 
objetos de decoração, como cortinas, 
os eletroportáteis e os materiais para 
escritório.

“Percebemos esse novo movimento 
já logo no início da pandemia, quando 
as pessoas começaram a se organizar 
para trabalhar de casa”, afirma Marce-
lo Dantas, CEO da Estrela10, um dos 
maiores sites de vendas, com presença 
importante em marketplaces. A Estre-
la10 observou uma alta crescente de 
mercadorias como jogos de panelas 
e utensílios de cozinha, bem como 
equipamentos para atividades físicas. 

“As pessoas precisaram investir por-
que passaram a fazer suas refeições; 
digo o mesmo para quem gosta de 
praticar exercícios”, completa Dantas. 
Por outro lado, os produtos voltados 
para turismo e vestuário devem 
manter a tendência de queda. Dantas 
preparou uma lista de produtos que 
devem ser mais consumidos na loja 
durante o mês de dezembro. Confira: 
 1) Materiais para home office 

- Ao longo de 2020, a Estrela10 
registou aumento de 213% nas 

Segundo a Anbima - As-
sociação Brasileira das 
Entidades dos Merca-

dos Financeiro e de Capitais, 
no mês de outubro, o patri-
mônio líquido dos fundos de 
renda fixa com investimento 
no exterior era de R$ 3,7 
bilhões, número 381% maior 
do que em outubro do ano 
passado. 

Nos fundos multimercados 
com investimento no exte-
rior, o montante chegou a 
R$ 532,5 bilhões no mesmo 
mês, uma alta de 25% em 
relação a outubro de 2019. 
Já nos fundos de ações com 
investimento no exterior, 
o patrimônio atingiu R$ 86 
milhões, alta de 9% na com-
paração anual. Veja abaixo 
dicas de Laura Bartelle (*), 
especialista em investimen-
tos e sócia da 051 Capital, 
de quais cuidados ter ao 
escolher o melhor fundo de 
investimento. 
 1) Verifique a lâmina 

do fundo - Acesse 
o site da gestora e 
procure pela lâmina, 
apresentação que traz 
diversas informações 
relevantes sobre a 
empresa como tempo 
de atuação da casa e 
de atuação do gestor 
do fundo, além da 
rentabilidade dos últi-

A melhor hora de começar é sempre, pois o mercado é ascendente 
no longo prazo.
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O consumo de alimentos 
saudáveis vem ganhando cada 
vez mais espaço no dia a dia 
das pessoas. A tapioca foi o 
alimento que mais teve desta-
que por ser pouco calórica e 
a fécula de mandioca possuir 
riqueza em ferro e potássio, que 
ajudam, respectivamente, na 
criação de glóbulos vermelhos 
no sangue e na circulação dos 
vasos sanguíneos. 

É por isso que Lorrayne 
Ferreira de Queiroz, dona do 
Império da Tapioca, apostou na 
tapioca como uma boa opção 
para investimento no mundo 
do franchising. Sem tempo para 
a família e cansada, Lorrayne 
pediu demissão na onde ela 
trabalhava como auxiliar de 

Tracey Garvis Graves – Pensamento Cultrix – 
Casal de jovens apaixonam-se na época de faculdade. 
Viviam bem, até que um incidente abruptamente 
interrompeu a trajetória amorosa dos dois. Alguns 

anos depois, com cenários diferentes em suas vidas, o destino 
quis que se reencontrassem, ao acaso num estabelecimento 
comercial. Houve um imediato e muito forte retorno a antigos 
sentimentos. Antes da provável união, muitas lacunas deverão 
ser lacradas. Nada de clichês. Antes, um romance de grosso 
calibre, terno, dando mostra de um vigor literário intenso, tor-
nando gostosa sua leitura com boas pinceladas de versatilidade 
e necessário aceite da diversidade.

Sem Lógica Para o Amor

Thiago Uberreich – Letras Jurídicas – Um ver-
dadeiro show de bola e disciplina, provavelmente a 
melhor seleção brasileira numa das melhores copas 
do mundo que teve lugar no Estádio Azteca na cidade 

do México. O jornalista pesquisador é um useiro “fuçador” de 
arquivos. Estampa fotos, relatos e testemunhos desse grandioso 
feito, que encheu de orgulho os corações brasileiros que viviam 
numa situação política muito delicada e desagradável. Para 
saudosistas, amantes do futebol, nada melhor que rever fotos 
de lances geniais de Pelé e companhia. Um prato cheio para 
quem deseja conhecer uma boa e altiva parte de nossa história 
esportiva, que completou 50 anos. Oportuno!

1970 o Brasil é Tri

Alexandre Gossn – Autografia – O convicto am-
bientalista busca esclarecer nessa obra um termo , 
hoje, por demais utilizado e que na maioria das vezes, 
carece totalmente de um contexto, o que retira sua 
valia, tornando-o panfletário, vulgar, sem valor. Em 

formato de bolso e com boa profundidade, sem desvios, ele 
explica e insere o fascismo num cenário bem claro, sem pendor, 
ideologia ou tendência. Deve ser lido por todos que gostem de 
história e política. Elucidativo.

Fascismo Pandêmico: Como uma 
ideologia de ódio viraliza?

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Alta de até 42% 
em produtos 

natalinos este ano
Pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe) mostra que os preços dos pro-
dutos mais consumidos na ceia de natal subiram 
até 42% em comparação aos do mesmo período 
do ano passado. O item que mais encareceu foi o 
lombo de porco, que está com preço 42,12% mais 
alto do que em 2019. 

Depois do lombo, os produtos com altas mais ex-
pressivas foram o pernil (+32,8%), o peru (+29,2%), 
a picanha (+25,4%), o queijo ralado (+23,6%) e o 
sorvete (+21,5%).

Também tiveram aumento significativo os preços 
da azeitona verde com caroço (+21,6%), o macarrão 
espaguete (+20%), e o chester (+18,3%). 

Dos 26 itens que compõem a lista dos produtos 
mais procurados para a ceia de natal, apenas dois 
ficaram mais baratos: panetone de frutas cristalizadas 
(-2,1%) e molho de tomate (-2%) (ABr).

Como escolher os melhores 
fundos de investimentos?

Fundos de investimentos são ótimas opções para quem deseja investir no mercado financeiro de forma 
diversificada, além de ter a vantagem de poder escolher um gestor de confiança para a tarefa de comprar 
e vender ativos

moderado ou arrojado? 
Quer investir no longo 
prazo? Avalie o seu per-
fil para saber em qual 
tipo de fundo investir. 
Caso tenha um perfil 
mais conservador e 
avesso a riscos, o ideal 
é apostar em um fundo 
de renda fixa. Se está 
disposto a investir de 
forma mais arriscada, 
vale partir para o fundo 
de ações ou multimer-
cado. 

 4) Invista sempre, sem 
pressa e sem pausa 
- Entenda que investir 
precisa ser um proces-
so. Tudo na vida leva 
um tempo. A melhor 
hora de começar é 
sempre, pois o mer-
cado é ascendente 
no longo prazo. Sem 
pressa porque pode vir 
uma crise e estes são 
os piores momentos 
para resgatar. E sem 
pausa, pois sempre que 
vem uma crise as ações 
caem e geram opor-
tunidades pra você 
comprar bons negócios 
a preços mais atrativos. 

(*) - Especialista em investimentos, 
atua na 051 Capital. Fala sobre o 

mercado financeiro diariamente nas 
redes sociais, especialmente no 

Instagram @laurabartelle 
(https://www.051capital.com/).

mos anos, composição 
da carteira e nível de 
risco do fundo. Veri-
fique a variação mês 
e a mês e ano a ano, 
as maiores oscilações, 
o tempo de gestão do 
fundo, a volatilidade 
em comparação com o 
benchmark, índice de 
referência usado para 
avaliar o desempenho 
de uma aplicação. 

  Como foi o desem-
penho do fundo em 
diferentes ciclos do 
mercado? Houve con-
sistência e recupera-
ção em crises? Toda 
gestora deve divulgar 
a lâmina atualizada de 
cada fundo em seu site. 

 2) Estude o gestor - 
Leia também sobre a 
história do gestor do 
fundo. O que o gestor 
estava fazendo antes 
de administrar esse 
fundo? Quais outros 
fundos geriu? Ele tem 
ampla experiência? 
Analise também as lâ-
minas de outros fundos 
em que o gestor atuou. 
Não basta analisar a 
gestora atual em quem 
vai investir. É preciso 
estudar bem o perfil de 
quem irá administrar o 
seu dinheiro. 

 3) Defina o seu perfil 
- Analise o seu perfil e 
que tipo de investidor 
você é. Conservador, 

As cinco principais tendências de 
consumo para este Natal

alcançou 256% de crescimento 
em 2020. 

 3) Utensílios domésticos - Ele-
troportáteis também integram 
o time dos produtos mais ven-
didos: 4% do total das vendas 
da Estrela10 ao longo do ano. 
Objetos de decoração, como 
cortinas e persianas, e outros que 
propiciem conforto e aconchego 
dentro de casa também foram 
muito buscados e aumentaram 
90% em relação ao ano passado. 

 4) Itens de verão - Produtos 
como piscinas, ventiladores e 
equipamentos de ar condiciona-
do também seguem na lista dos 
mais procurados - primeiro por 
conta da proximidade do verão, 
segundo pela tendência das 
pessoas buscarem mais conforto 
dentro de casa. A procura por 
esses produtos subiu 32% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. 

 5) Equipamentos para ativida-
des físicas - Esteiras, halteres, 
caneleiras e outros itens para a 
realização de exercícios em casa 
também mantém a tendência de 
alta: eles já cresceram 292% em 
vendas relação a 2019. - Fonte e 
mais informações: (www.estre-
la10.com.br).

Os consumidores estão gastando mais 
com mercadorias que antes não tinham 

tanto peso no orçamento doméstico.
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vendas de materiais para escri-
tório, como estantes, mesas, 
cadeiras e escrivaninhas. As 
luminárias de mesa e os orga-
nizadores também integram a 
lista de produtos bastante pro-
curados. 

 2) Equipamentos eletrônicos 
- Aparelhos voltados para a 
melhora do desempenho de 
computadores, como como 
modens, webcams e placas de 
rede, também fazem parte dos 
produtos com muita saída na 
Estrela10. A venda destes itens 

Franquia de tapioca é grande aposta para investimento em 2021
consumido tanto por pessoas 
que pretendem ter uma ali-
mentação saudável, quanto por 
quem procura por praticidade 
e rapidez. As franquias de ta-
pioca possuem a facilidade de 
elaboração de um cardápio que 
agrada todos os gostos e que 
muda em razão de variantes 
simples como recheios e acom-
panhamentos. 

Assim, seus estoques são 
também enxutos, já que as 
possíveis variações é que farão 
com que a franquia se diferen-
cie. Modelo de franchising da 
Império da Tapioca, oferece 
produtos à base de mandioca. 
Saiba mais em: (https://www.
facebook.com/imperiodatapio-
caguaruja/).

limpeza, e, com o dinheiro do 
acerto, resolveu investir em um 
negócio próprio. 

Juntou seus cursos e conheci-
mentos em confeitaria e tapio-
cas à sua vontade de fazer o que 
mais gostava: cozinhar e teve a 
ideia de montar o Império da 
Tapioca, com série variada de 
recheios e acompanhamentos 
para as tapiocas, sendo mais de 
30 opções de tapioca variando 
entre salgadas e doces no car-
dápio, que faz muito sucesso na 
praia do Guarujá desde 2013. 

Devido a esse sucesso e por 
acreditar na força de sua marca, 
Lorrayne resolveu que queria 
expandir seu modelo de negó-
cio pelo Brasil, então fechou 
uma parceria com o Grupo At-

A tapioca foi o alimento que mais teve 
destaque por ser pouco calórica.

jo
rn

al
ga

ro
pa

ba
.c

om
/re

pr
od

uç
ão

nzo - uma das maiores holdings 
de franquias da América Latina. 

É um plano de negócio de 
sucesso, pois, além de ser um 

nicho de investimento não 
elevado, oferece um produto 
de grande aceitação, além de 
ser um alimento saudável, 


