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MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07/12/2020
Data, Hora e Local : No dia de 07 dezembro de 2020, as l0h00min, na sede da Companhia, localizada na ci-
dade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, CEP 01310-913, 
reuniram-se as acionistas. Convocação e Presença: Convocação dispensada diante da presença da totali-
dade dos acionistas, nos termos do § 4° do art. 124 da Lei n° 6.404/76, conforme assinaturas apostas no Livro 
de Presença de Acionistas e verificado no Boletim de Posição Acionária anexo, pelo que foram instalados os 
trabalhos. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Koichi Nagashima; Secretário: Sr. Tomohito Matsumoto. 
Ordem do Dia: Deliberar acerca do pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio no exercício 
de 2020, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, 
após deliberarem sobre as matérias da ordem do dia, aprovaram, sem ressalvas o pagamento de juros sobre 
o capital próprio aos acionistas, no exercício de 2020, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 
na proporção de suas respectivas participações na Companhia, sendo pago o valor de R$ 0,0629 por ação, 
cabendo a cada acionista os montantes abaixo: - Marubeni Corporation R$ 4.999.036,50; - Koichi Nagashima 
R$ 963,50. A administração da Companhia ficou incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias 
ao devido cumprimento da deliberação ora aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre-
sidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, 
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes. Confere com o original lavrado em 
livro próprio. Mesa: Koichi Nagashima - Presidente, Tomohito Matsumoto - Secretário. Acionistas: Marubeni 
Corporation - p.p. Koichi Nagashima, Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 532.952/20-0 em 15/12/2020.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27/10/2020
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 27 de outubro de 2020, reuniram-se os acionistas. Convocação 
e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 em 
razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas 
lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: Presidente - 
Sr. Koichi Nagashima, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi, Diretor da 
Companhia. Ordem do dia: Deliberar acerca de: I) a nomeação do Sr. Masahiro Miyokawa ao cargo 
de Diretor da Companhia em substituição ao Sr. Taro Matsugasako, do Sr. Takeki Ode ao cargo de 
Diretor da Companhia em substituição ao Sr. HIROSHI TSUJI, e do Sr. Shinjiro Kanda ao cargo de 
Diretor da Companhia; II) a renúncia dos Srs. Hiroshi Tsuji e Taro Matsugasako; e III) a indicação do 
Sr. Tomoharu Suzuki ao cargo de diretor da Companhia. Deliberações: Após discussão da matéria 
da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, I) a nomeação do Sr. Masahiro 
Miyokawa, de nacionalidade japonesa, portador do Passaporte nº TR5713663, expedido pelo Governo 
Japonês, RNM nº F298193V, inscrito no CPF sob o nº 108.932.141-40, com endereço comercial na 
Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor, junto à matriz 
em São Paulo/SP em substituição ao Sr. Taro Matsugasako; do Sr. Takeki Ode, de nacionalidade 
japonesa, portador do Passaporte nº TS2965827, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº V459991S, 
inscrito no CPF sob o nº 060.177.247-46, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, 11º 
andar, sala 1109, Rio de Janeiro - RJ, para o cargo de Diretor, junto à filial do Rio de Janeiro/RJ, em 
substituição ao Sr. Hiroshi Tsuji; e do Sr. Shinjiro Kanda, de nacionalidade japonesa, portador do 
Passaporte nº TS0005649, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº F298001T, inscrito no CPF sob 
o nº 244.737.388-09, com endereço comercial na Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela Vista, São 
Paulo - SP, para o cargo de Diretor, junto à matriz em São Paulo/SP; II) a aceitação da renúncia dos 
Srs. Hiroshi Tsuji e Taro Matsugasako aos cargos de Diretor da Companhia a partir das datas de 
30/04/2020 e 06/06/2020, respectivamente, fazendo constar em ata o agradecimento dos acionistas 
por seus préstimos à companhia; e III) indicação do Sr. Tomoharu Suzuki, de nacionalidade japonesa, 
portador do Passaporte nº TR3646788, expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, junto 
à filial do Rio de Janeiro/RJ, ressalvando-se que a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido 
cargo encontram-se condicionadas à liberação de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral 
de Imigração e obtenção do respectivo visto consular, nos termos da legislação vigente. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura 
da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: 
Koichi Nagashima - Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni Cor-
poration - p.p. Koichi Nagashima, Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 543.902/20-1 em 21/12/2020.

Processo construtivo pode ser até 12% mais barato que o convencional.

O setor de 
construção civil está 
constantemente 
em busca de meios 
para melhorar seus 
processos, buscando 
alternativas diferentes 
e benéficas para 
torná-los mais 
rápidos e com 
qualidade

Quando falamos em 
novas formas de 
construir, pode-

mos citar as paredes de 
concreto: estrutura e ve-
dação formadas por um 
único elemento moldado 
in loco. Essa solução 
construtiva pode ser uti-
lizada na construção de 
casas térreas, sobrados, 
edifícios de até cinco 
pavimentos padrão e, 
em casos especiais, em 
edifícios com até trinta 
pavimentos.

 
Fábio Camargo, diretor 

da Camargo Química, 
explica que o mais inte-
ressante desta tecnolo-
gia é a racionalidade e 
o custo competitivo que 
pode agregar às obras. 
“Este modelo de cons-
trução permite fazer um 
planejamento completo 
e detalhado da obra. 
Ele reduz as atividades 
artesanais e improvisa-
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Hire SP 2 Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ 29.271.544/0001-70 - NIRE 35.235.146.853

Deliberação Social para Redução de Capital Social
Pelo presente instrumento: Hire Capital Ltda., CNPJ/MF 26.728.193/0001-95, (“Hire Capital”); H3par Participações Ltda., CNPJ/MF 
09.000.574/0001-34, (“H3Par”); Provence Investimentos S.A., CNPJ/MF 18.005.109/0001-87, (“Provence”); Mamon Participações e 
Empreendimentos Ltda., CNPJ 12.968.338/0001-10, (“Mamon”); Marcos Alberto Lederman, RG 12.396.303-5 SSP/SP e CPF 054.398.358-
73, (“Marcos”); Adolfo Bobrow, RG 7.459.787-5 SSP/SP e CPF 031.185.718-37, (“Adolfo”); Jairo Waiswol, RG 16.151.815-1 SSP/SP e 
CPF 045.380.548-52, (“Jairo”); BMMB Veritas Investimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 17.886.759/0001-16, (“BMMB”); Guilherme 
Schvartsman, RG 44.083.977-4 SSP/SP e CPF 370.035.498-32, (“Guilherme”); Daniel Eduardo Mehler, RNE W199768-K CGPI/DIREX/
DPF e CPF 011.785.748-30, (“Daniel”); Lowe Participações Societárias Ltda., CNPJ/MF 10.820.217/0001-00, (“Lowe”); Rodrigo Amorim 
Ribeiro de Moraes, RG 2541461 SSP/PE e CPF 373.094.984-53, (“Rodrigo”); Melzzy Participações Eireli, CNPJ 17.959.182/0001-25, 
(“Melzzy”); e Adoke Incorporadora e Construtora Ltda., CNPJ/MF 13.535.989/0001-80, (“Adoke”); Na qualidade de únicos sócios da Hire 
SP 2 Empreendimentos e Participações Ltda., (“Sociedade”), têm entre si, justos e acordado o quanto segue: 1 - Redução do Capital 
Social: 1.1. Os sócios, por unanimidade, resolvem reduzir o capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo para a consecução 
dos objetivos sociais. Desta forma, o capital social passará de R$ 4.000.000,00 para R$ 80.000,00 com uma redução efetiva de R$ 
3.920.000,00. 1.2. Em decorrência da redução de capital social, os sócios, por unanimidade, aprovam o cancelamento de 3.920.000 
quotas sociais, no valor de R$ 1,00 cada, totalizando o valor de R$ 3.920.000,00, na proporção de suas respectivas participações no 
quadro social da Sociedade, conforme quadro abaixo: Sócio - Quotas – Pré Redução - Quotas Canceladas - Quotas – Pós Redução: 
Hire Capital - 1 - 0 - 1; H3Par - 1.356.725 - 1.329.591 - 27.134; Provence - 467.837 - 458.480 - 9.357; Mamon - 374.269 - 366.784 
- 7.485; Marcos - 350.877 - 343.859 - 7.018; Adolfo - 233.918 - 229.240 - 4.678; Jairo - 233.918 - 229.240 - 4.678; BMMB - 233.918 - 
229.240 - 4.678; Guilherme - 233.918 - 229.240 - 4.678; Daniel - 116.959 - 114.620 - 2.339; Lowe - 163.743 - 160.468 - 3.275; Rodrigo 
- 116.959 - 114.620 - 2.339; Melzzy - 70.175 - 68.771 - 1.404; Adoke - 46.783 - 45.847 - 936; Total: 4.000.000 - 3.920.000 - 80.000. 
1.3. Em virtude do cancelamento das 3.920.000 quotas sociais, a Sociedade pagará o valor de R$ 3.920.000,00 aos sócios, na proporção 
de suas respectivas participações no quadro social da Sociedade, no prazo de até 60 meses. E assim, por estarem justas e contratadas, 
as partes assinam o presente instrumento, em 03 vias de igual teor e para o mesmo fim. SP, 22/12/20. Hire Capital Ltda. por: Fernando 
Vanossi; H3par Participações Ltda por: Gabriel Heilberg; Provence Investimentos S.A. por: Thomaz Brunetti de Abreu Figueiredo e Vitor 
Morais Morosine; Mamon Participações e Empreendimentos Ltda. por: Henri Rene Christian Stad e Richard Gabriel Stad; Marcos Alberto 
Lederman; Adolfo Bobrow; Jairo Waiswol. BMMB Veritas Investimentos Imobiliários Ltda. por: Thiago Antonio Dias e Renato José Mirisola 
Rodrigues; Guilherme Schvartsman; Daniel Eduardo Mehler; Lowe Participações Societárias Ltda. por: Romero Venâncio Rodrigues Filho; 
Rodrigo Amorim Ribeiro de Moraes; Melzzy Participações Eireli por: Denis Donaire Junior; Adoke Incorporadora e Construtora Ltda. por: 
Fernando Vanossi. Administradores: Gabriel Heilberg; Fernando Vanossi.

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

1.440 MINUTOS 
UM ANO À FRENTE

Claudio Zanutim (*)

Ufa! Que ano este de 2020, para muitos, ex-
traordinário. Para outros muitos, foi fantástico, 

para outros desafiador e cheios de obstáculos. 
Para alguns, um desastre tremendo e um ano para 
esquecer. Contudo e apesar de 2020, quero deixar 
alguns insights para você, leia este artigo...

Você faz parte daquele grupo de pessoas que 
deixa tudo para a última hora? O final do ano chegou 
e lá estava você correndo dentro do supermercado 
atrás dos ingredientes da sua ceia, percorrendo as 
lojas que estavam quase fechando em busca dos 
presentes e atrasado com o preparo dos pratos?

 Você se enquadra no maldito mantra popular: O 
povo brasileiro faz tudo no último momento?

Se sua resposta for sim, talvez, ou quem sabe, 
eu tenho uma boa notícia para você. Isso não é 
tão ruim assim!

Um estudo baseado na Neurologia mostrou que 
quando o assunto é deixar para a última hora, nem 
tudo se trata de pouco caso, desinteresse ou 
procrastinação. 

Contrariando o “modo politicamente correto” e 
seus termos, existem inúmeras pessoas que se 
sentem excitadas com a falta de tempo e devido a 
isso produzem mais e melhor na última hora. 

Uau, talvez você esteja chocado (a) não é mesmo?  
Mas sim, o jeitinho brasileiro não é tão vilão assim. Fato!

Alguns estudos mostram que a falta de tempo, 
para algumas pessoas, estimula o aumento da 
liberação de noradrenalina (é um hormônio e 
também um neurotransmissor do sistema ner-
voso simpático que é responsável por diversas 
funções no corpo. A função primordial do seu 
mecanismo de ação é preparar o corpo para uma 
determinada ação. Por isso, é conhecida como 
uma substância de "luta ou fuga"), possibilitando 
que o organismo tenha uma resposta rápida às 
situações de emergência.

Isso explica o porquê de muitas pessoas se darem 
bem nas provas, mesmo estudando apenas na véspera 
do concurso, por exemplo. Desvenda como elas obtêm 
sucesso em relatórios elaborados em cima da hora ou 
esclarece como os comércios atingem seus maiores 
lucros em dia mais atípicos como o dia 01 de janeiro. 

Afinal de contas, quem está certo, a formiga que 
se prepara para o inverno e estoca seu alimento 
com antecedência ou a cigarra saltitante que não 
tem preocupação nenhuma com o futuro?

Não existe certo ou errado, o que existe são 
organismos e perfis diferenciados!

Vamos acabar com essa história de culpa? Sejamos 
sensatos, você sabe quando está procrastinando 
porque tem medo de mudanças, não quer sair da 
zona de conforto ou porque deseja se recompensar 
com o descanso além do normal, por exemplo.

Então se você é o tipo de pessoa que funciona na 
última hora, ok. É por sua conta e risco, contanto que 
você realize suas metas com qualidade, tudo bem!

 Não estou orientando uma pessoa que tem di-
ficuldades de execução, organização e realização 
deixar suas tarefas para a última hora e contar 

apenas com a sorte de conseguir os resultados 
que se espera. Nada disso. 

Nesse caso, nada melhor que o bom e velho mé
todo da “formiga”, que trabalha com antecedência. 
Mas se você é uma pessoa que tem um relatório 
para entregar na segundafeira, e hoje, ainda é quar-
tafeira, por isso você vai adiando, afinal você tem 
alguns dias pela frente, e só começa a se mexer no 
domingo à noite porque sente adrenalina pela falta 
de tempo, você sabe que estou falando com você.

Logo, seu comportamento de deixar tudo para últi-
ma hora não cabe no modelo de irresponsabilidade, 
desorganização ou protelação como intitulam por aí. 
Tire esse peso sobre seus ombros agora mesmo. 

A liberação de noradrenalina para as pessoas 
desse perfil “da última hora” serve como um remé-
dio no momento de executar.  Se liga aqui numa 
explicação mais detalhada;

A noradrenalina, também denominada de Nore
pinefrina, é uma das monoaminas que mais influ-
enciam o humor. 

Ela é responsável e relacionase com diversas 
funções no corpo, todavia a função crucial do seu 
dispositivo de ação é preparar o corpo para uma 
suposta ação. Por esse motivo, é conhecido como 
um elemento de "luta ou fuga".

O interessante é que nos momentos de emoções 
fortes, surpresas ou alto estresse, o organismo libera 
a noradrenalina, e neste momento este hormônio 
desencadeia uma série de reações de adrenalina 
por todo o corpo fazendo o profissional reagir no 
calor do momento com mais produtividade.

A noradrenalina liberada em grandes quantidades 
proporciona sensação de bemestar, aquela mesma 
que leva o indivíduo a rirse dos seus resultados após 
constatar que deu tudo certo, mesmo na última hora.

É como pular de bungee jumping todas as vezes 
que o indivíduo tem prazos curtos e ainda não iniciou 
nada. Você funciona assim? 

Somente quem vive essa emoção de conseguir 
atingir as metas de vendas nos 45 minutos do segundo 
tempo sabe que essa proeza não é para qualquer um.

Por isso, meu caro (a) não tente isso em casa. 
(Risos).

Por outro lado...
Se você, assim como eu, na busca de ser um 

profissional extraordinário, produtivo e de alto 
impacto precisa se organizar com antecedência, 
bemvindo.  Nós estamos no mesmo barco!

E me conhecendo, eu adoro quando vem uma 
dose alta de noradrenalina!

Temos um ano à frente e que tal planejarmos 
as metas, organizarmos a rotina e gerenciarmos 
o tempo para o atingimento das nossas metas de 
forma mais efetiva e com excelência?

E não tem problema se você é semelhante à 
formiga que trabalha com antecedência ou mais 
parecido com a cigarra que deixa tudo para a última 
hora, o importante é planejar seu ano e se sentir 
no controle de sua própria vida.

A essa altura, certamente você já aprendeu muito 
como evitar e eliminar o desperdício de tempo e 
entendeu que sim, é possível ser um campeão em 
vendas, manter um equilíbrio entre o sucesso na 
carreira, a diversão e o descanso. 

Agora vamos ao que interessa...
Estamos chegando a 2021, ou seja, teremos 365 

dias à frente para ser e realizar tudo aquilo que 
ansiamos. Isso não é mesmo fantástico? 

E para começar o ano com o pé direito, deixarei 3 exer
cícios para você trabalhar o planejamento, organizar 
sua rotina e gerenciar seu tempo, porque se você não 
tiver uma medição também não terá uma gestão!

Quer você seja uma formiga ou uma cigarra, você 
precisa medir o seu tempo. Cuidar do que é precioso 
para você, assim como os homens de sucesso fazem.

 Chegou a hora de você realçar e aproveitar ao 
máximo cada minuto que você tem para o atingi
mento de suas metas. Não se trata de receitas 
prontas, mas de empenho. E aí? Bora pescar com 
a vara que você tem nas mãos?

Separe um tempo ininterrupto para planejar 
o ano.

Planejar seu ano é um bom hábito. Isso lhe ajuda 
a identificar seus sucessos e a perceber quanta 
coisa pode acontecer em apenas um ano. Gaste 
tempo com você, se é que eu posso utilizar o termo 
“gastar”. Invista tempo em você!

Se você desligar aquela série da Netflix só por 
hoje, você terá um tempo de sobra para planejar 
seu 2021 e essa atitude trará mais resultados do 
que você imagina. Quem disse que o dia mundial 
da reflexão é 31 de Dezembro, se enganou!

E tem mais, a maioria das pessoas acredita no faze-
jamento e tem uma falsa percepção ou uma crença 
limitante de que este tempo não serve para nada.

Então , muito cuidado, investir tempo em você 
para planejar, é essencial.

Separe pelo menos uma hora de seu tempo para 
analisar o ano de 2020.

Pegue a sua agenda de 2020 e análise página 
por página. Observe quanto tempo dos seus 1.440 
minutos de vida por dia, você desperdiçou com 
reuniões desnecessárias, quantas informações 
podiam ser resolvidas com um email e quais as 
atividades mais irrelevantes que você executou 
enquanto outras tinham prioridades?

Um grande amigo meu, esses dias, envioume 
uma fotografia de seu dashboard, e percebeu rapi-
damente as vantagens, os impactos e os benefícios 
de medir desta forma. Ele percebeu que havia gasto 
um tempo demasiado em trânsito, porém percebeu 
também a quantidade incrível de tempo investida em 
treinamentos, que ele ministrou e que ele participou.

Quais foram os aspectos mais decisivos para 
você nas seguintes áreas? 

Trabalho 
Contas pessoais
Família
Saúde e Sono
Lazer e diversão
Aperfeiçoamento pessoal
Planejamento de vida
Relacionamentos
Espiritualidade
Preocupações

(A preocupação é o maior dano que a nossa 
mente pode nos causar, uma atitude negativa que 
consome energia e tempo inutilmente e acabamos 
sofrendo mais pelo fato de estarmos preocupados 
do que com a causa da preocupação em si).

Quais acontecimentos foram os mais importantes? 
Faça um breve resumo. A intenção deste exercício 
é trazer a reflexão do que não foi tão sigficativo ou 
importante no passado, para evitálos e os acertos 
e pontos fortes para ajustalos e repetilos.

Sonhe Alto
Chegamos ao momento de cortar o “bolo da 

festa’, eu diria que este exercício é o melhor dos 
três. Após reviver um pouco sua agenda de 2020, 
chega de olhar para trás, afinal não queremos virar 
uma estátua de sal não é mesmo?

Chegou a hora de listar como será o ano que está 
à sua frente? O que pode acontecer se tudo correr 
como esperado? Por que ele será ótimo? Essa 
na hora de ter o melhor ano de todos os tempos!

Que tal utilizar a planilha de rotinas para listar 
o ano? Você pode tela agora mesmo, só clicar 
no link abaixo:

https://www.claudiozanutim.com.br/loja/produ-
to/planilhagestaodaprodutividade/

Escreva, desenhe, livrese de suas expectativas 
equivocadas e se permita sonhar!

Jorge Paulo Lemann disse certa vez em uma 
palestra no Insper, que sonhar grande dá o mesmo 
trabalho que sonhar pequeno.

Exatamente! Sonhar é de graça e todos nós 
podemos. Quero terminar este artigo com muita 
energia boa e acreditando que o seu e o meu 
2021, será de grandes realizações.

Pensamento positivo não muda nada, o que 
muda algo de fato, são afirmações positivas diárias 
diante de um plano de ação bem elaborado, es-
truturado, aplicado e revisado constantemente.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  
Palestrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil 

pessoas treinadas. Auxilia empresas e pessoas 
na maximização da performance em vendas e no 

atingimento de objetivos e metas. Autor de 7 livros, 3 
e-books e dez artigos acadêmicos, é reconhecido nos 

meios empresarial, acadêmico e popular, principalmente 
com o Best Seller: Como Construir Objetivos e Metas 

Atingíveis.

Paredes de concreto: sistema 
construtivo permite rapidez e qualidade

ções, contribuindo para 
diminuir o número de 
operários no canteiro”, 
complementa.

 
As paredes são molda-

das no próprio cantei-
ro, com a utilização de 
fôrmas adaptadas para 
cada tipo de projeto. As 
fôrmas podem ser de 
aço, alumínio ou plásti-
co, dependendo dos re-
quisitos da construção. 
Porém, as mais utilizadas 
são de plástico, já que o 
material é leve, fácil de 
manusear e tem baixo 
custo. Camargo explica 
que, antes de tudo, é im-
portante que se execute 
uma laje na cota do terre-

no, para que se constitua 
um apoio ao sistema de 
fôrmas e elimine a possi-
bilidade de se trabalhar 
em um terreno bruto e 
desnivelado.

 
“Quando comparada 

à construção com al-
venaria, a execução de 
um único imóvel com 
paredes de concreto 
pode ser até 12% mais 
barata, tornando o pro-
cesso mais vantajoso 
para construções em 
grande escala”, ressalta 
Camargo.

Outros benefícios des-
te tipo de sistema cons-
trutivo são: rapidez de 
execução; diminuição 

de custos; redução de 
acidentes de trabalho; e 
aumento de qualidade e 
produtividade. 

 
O mercado está em ex-

pansão, principalmente 
pelo aumento na busca 
por construções de ca-
sas populares. As obras 
do projeto Minha Casa 
Minha Vida utilizam essa 
tecnologia, por exemplo. 
Segundo especialistas, 
no sistema de paredes 
de concreto a velocidade 
de execução da obra é 
50% superior ao que se 
leva em uma obra con-
vencional. Fonte e mais 
informações: (www.ca-
margoquimica.com.br). 
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