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LABN EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ/MF nº 39.314.553/0001-54 - NIRE 35.232.260.507

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Dr. Chucri Zaidan nº 296, Conjunto 231 e 51, VG, 
Setor Escritório Torre Z, Novo Centro de SP, CEP 04583-110, com seu Contrato Social devidamente 
arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.232.260.507, vem a público divulgar que, em 
28/12/2020, foi aprovada por sua única sócia, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do 
Código Civil Brasileiro, a redução parcial do capital social R$ 7.385.000,00 (sete milhões, trezentos e 
oitenta e cinco mil reais), com o cancelamento de 738.500.000 (setecentos e trinta e oito milhões e 
quinhentas mil) quotas e restituição da totalidade à única sócia. São Paulo, 28 de dezembro de 2020. 

Caroline Perez Mathey Rinco, Diretora

LAREH SPV I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 09.250.757/0001-08 - NIRE 35.221.899.234

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Dr. Chucri Zaidan nº 296, Conjuntos 231 E 51, 
VG, Setor Escritório Torre Z, Novo Centro de SP, CEP 04583-110, com seu Contrato Social 
devidamente arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.232.260.507, vem a público divulgar que, 
em 23/12/2020, foi aprovada por sua única sócia, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do 
Código Civil Brasileiro, a redução parcial do capital social R$ 7.635.000,00 (sete milhões, seiscentos 
e trinta e cinco mil reais), com o cancelamento de 7.635.000 (sete milhões, seiscentas e trinta e cinco 
mil) quotas e restituição da totalidade à única sócia. São Paulo, 23 de dezembro de 2020. 

Caroline Perez Mathey Rinco, Diretora

TCP Salto Industrial S.A.
CNPJ nº 14.053.489/0001-74

Demonstrações financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais

As demonstrações financeiras completas, contendo 
Notas Explicativas e o parecer dos auditores independentes 

encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
A Diretoria

Ricardo Calderon - Contador - CRC: CT 1SP 115947/O-9

Demonstrações das mutações 
do patrimônio líquido

Ativos      2018       2017
Caixa e equivalentes de caixa  535   57 
Estoques  42.277   37.347 
Tributos a recuperar  4   4 
Adiantamentos  1   1 
Total do ativo circulante  42.817   37.409 
Total do ativo  42.817   37.409 
Passivo      2018       2017
Fornecedores e outras contas a pagar  203   177 
Imposto de renda e contribuição social a pagar  30   12 
Total do passivo circulante  233   189 
Caução  366   - 
Rendimentos não realizados  3   - 
Total do passivo não circulante  369   - 
Patrimônio líquido  42.215   37.220
Capital social  40.135   39.653 
Prejuízos acumulados  -   (2.433)
Reserva de lucros  2.080   - 
Total do passivo e patrimônio líquido  42.817   37.409 

 Demonstrações dos resultados   2018  2017
Receita Líquida  837   919 
Despesas operacionais: Reversão de perda por impairment  4.929   - 
Despesas administrativas   (1.150)  (929)
Despesas comerciais  (4)  (22)
Despesas tributárias  (2)  (5)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e tributos   4.610   (37)
Receitas financeiras   4   17 
Despesas financeiras   (25)  (2)
Receitas (despesas) financeiras líquidas   (21)  15 
Resultado antes do IR e contribuição social  4.589   (22)
Imposto de renda e contribuição social corrente  (76)  (89)
Prejuízo do exercício  4.513   (111)

 Demonstrações dos fluxos de caixa     2018   2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais  (416)  (111)
Resultado do exercício   4.513   (111)
Ajuste ao prejuízo do exercício: Reversão de perda por impairment  (4.929)  - 
Variação no capital circulante: Variação em outros ativos  -   68 
Aumento / (Diminuição) de fornecedores e outras contas a pagar   27   (15)
Variação no imposto de renda e contribuição social  17   (23)
Variação em outros passivos e rendimentos não realizados  368   (1)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (4)  (82)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento  
Aumento de capital  482   - 
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamento   482   - 
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa   478   (82)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  57   139 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  535   57 
 Demonstrações dos resultados abrangentes       2018       2017
Prejuízo do exercício   4.513   (111)
Resultado abrangente total  4.513   (111)

 Capital Reserva Prejuízos Total do patri-
    social  de lucros acumulados mônio líquido
Saldo em 31/12/2016  39.653   -   (2.322)  37.331 
Prejuízo do exercício -   (111)  (111)
Saldo em 31/12/2017  39.653   -   (2.433)  37.220 
Aumento de capital  482  - -  482 
Lucro do exercício -  4.513  -  4.513 
Compensação do prejuízo -  (2.433)  2.433   - 
Saldo em 31/12/2018  40.135   2.080   -   42.215 

TCP Salto Industrial S.A.
CNPJ nº 14.053.489/0001-74

Demonstrações financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)

As demonstrações financeiras completas, contendo 
Notas Explicativas e o parecer dos auditores independentes 

encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
A Diretoria

Henrique Luiz Gonzaga 
Contador - CRC 1SP256056/0-O

Demonstrações 
das mutações do 

patrimônio líquido

Balanços patrimoniais
Ativos      2019       2018
Circulante  44.031   42.817
Caixa e equivalentes de caixa  1.334   535 
Contas a receber  279   - 
Tributos a recuperar  7   4 
Estoques - Galpões logisticos para comercialização  42.110   42.277 
Outros ativos  301   1 
Total do ativo  44.031   42.817 
Passivo      2019       2018
Circulante  771   233
Fornecedores  291   - 
Obrigações tributárias  217   203 
Imposto de renda e contribuição social a pagar  80   30 
Dividendos a pagar  183   - 
Não circulante  414   369
Depósitos em garantia  366   366 
Impostos diferidos  48   - 
Outros passivos não circulante  -   3 
Patrimônio líquido  42.846   42.215 
Capital social  40.135   40.135 
Reserva legal  73   - 
Reserva de lucro  2.638   2.080 
Total do passivo e patrimônio líquido  44.031   42.817 

 Demonstrações dos resultados    2019   2018
Receita líquida de alugueis  2.972   837 
Despesas operacionais:Ajuste de Valor Recuperável - “Impairment”  (218)  4.930 
Despesas administrativas   (1.007)  (1.150)
Despesas comerciais  -   (5)
Despesas tributárias  (3)  (2)
Resultado operacional  1.744   4.610 
Receitas financeiras   46   4 
Despesas financeiras   (2)  (25)
Resultado financeiro líquido  44   (21)
Lucro antes do IR e da contribuição social  1.788   4.589 
Imposto de renda e contribuição social corrente  (287)  (76)
Imposto de renda e contribuição social diferido  (37)  - 
Lucro líquido do exercício  1.464   4.513 

 Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais     2019     2018
Lucro líquido do exercício  1.464   4.513 
Ajustes ao lucro líquido do exercício  
Ajuste de Valor Recuperável - “Impairment”  (218)  (4.930)
Lucro líquido do exercício ajustado  1.246   (417)
(Aumento) em ativos circulantes  (197)  - 
Aumento em fornecedores  291   27 
Aumento em obrigações tributárias  350   76 
Impostos pagos no exercício  (238)  (58)
Redução em outros passivos não circulantes  (3)  368 
Caixa líquido aplicado nas (utilizado nas) 
atividades operacionais  1.449   (4)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento  
Aumento de capital  -     482 
Dividendos pagos no exercício  (650)  - 
Caixa líquido gerado das (utilizado nas)
 atividades de financiamento   (650)  482 
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa   799   478 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  535   57 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  1.334   535 

 Demonstrações dos resultados abrangentes       2019    2018
Lucro líquido do exercício  1.464   4.513 
Resultado abrangente do exercício  1.464   4.513 

   Reserva Lucros Total do
 Capital Reserva de acumu- patrimônio
     social        legal     lucros     lados        líquido
Saldo em 31/12/2017  39.653   -   -   (2.433)  37.220 
Aumento de capital  482   -   -   -   482 
Lucro líquido do exercício  -   -   -   4.513   4.513 
Transferência para reservas    2.080   (2.080)  - 
Saldo em 31/12/2018  40.135   -   2.080   -   42.215 
Lucro líquido do exercício   -   -   1.464   1.464 
Transferência para reservas  -   73   1.208   (1.281)  - 
Dividendos a pagar  -   -   -   (183)  (183)
Dividendos pagos no exercício  -   -   (650)  -   (650)
Saldo em 31/12/2019  40.135   73   2.638   -   42.846 

ECOGEN RIO SOLUÇÕES ENERGÉTICAS S.A. - CNPJ 73.688.855/0001-20 - NIRE 33.3.0029211-0 - Extrato da Ata 
de Assembleia Geral Extraordinária em 16/11/2020 - Data e horário: 16/11/2020 às 14h. Local: Rio de Janeiro/
RJ. Mesa: Presidente: Luiz Carlos Carolino Cabral; Secretária: Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Totalidade. 
Convocação: Dispensada. Deliberações por Unanimidade: (i) Aprovada a alteração o Artigo 2º do Estatuto Social. O 
Artigo 2º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “A Companhia tem sede e foro em São Paulo/SP, na 
Av. das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, Conj. 1102 - Parte A, CEP 04794-000, podendo abrir e fechar filiais, agências ou 
representações em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante resolução da Diretoria.” Encerramento: Nada mais. 
Rio de Janeiro, 16/11/2020. JUCERJA nº 00003972743 em 24/11/2020. JUCESP NIRE 3530056112-1 em 14/12/2020

TIETÊ VEÍCULOS S.A.  -  CNPJ/ME nº 68.857.085/0001-62 - NIRE 35.3.0034949-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária

Realizada em 28 de julho de 2020, às 10h50min, na sede social. Presença: Totalidade do capital soci-
al da Companhia. Mesa: Sr. Sergio Comolatti - Presidente e  Sr. José Álvaro Sardinha – Secretá-
rio. Por unanimidade e com as abstenções legais, os acionistas tomaram as seguintes deliberações
de conformidade com a ordem do dia: (i) Aprovada as contas dos administradores e as demonstra-
ções financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) Aprovada a destina-
ção do lucro líquido do exercício no valor de R$ 10.134.313,94,da seguinte forma: (a) R$ 506.715,70
para a Reserva Legal; e (b) R$ 9.627.598,24 para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro.
(iii) Reelegeu os membros da Diretoria,  pelo prazo de mandato de 01 ano:  Diretor Presidente, Ser-
gio Comolatti; Diretores: Diego Comolatti, José Álvaro Sardinha e Rivaldo Bandeira, todos devida-
mente qualificados na Ata. Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Registro JUCESP
nº 421.122/20-1 em sessão de 06.10.2020.

TIETÊ VEÍCULOS S.A. CNPJ/ME nº 68.857.085/0001-62 – NIRE 35.3.0034949-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 09 de maio de 2019, às 10h50 min, na sede social da Companhia. Presença: Totalidade do
capital social da Companhia. Mesa: Sr. Sergio Comolatti - Presidente e Sr. José Álvaro Sardinha - Secretá-
rio. Por unanimidade e com as abstenções legais, os acionistas tomaram as seguintes deliberações, de confor-
midade com a ordem do dia: Ordinária: (i) Aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações finan-
ceiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Aprovada a destinação do lucro líquido
do exercício no valor de R$ 8.164,34, da seguinte forma: a) R$ 408,22 para a Reserva Legal; e b) R$
7.756,12 para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro; (iii) Aprovar a ratificação do valor de R$ 697,19
destinado ao aumento de capital social; (iv) Reelegeu os membros da Diretoria pelo prazo de mandato de 01
ano: Diretor Presidente, Sergio Comolatti; Diretores: José Álvaro Sardinha; Diego Comolatti e Rivaldo Ban-
deira, todos devidamente qualificados na Ata. Extraordinária: (i) Retificar o valor do capital social da Compa-
nhia, em razão da ausência da capitalização de R$ 697,19, passando o mesmo de R$ 26.679.302,81 para R$
26.680.000,00. Desta forma, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte
redação: “ARTIGO 5º: O capital social, subscrito e totalmente integralizado, representado  em moeda corrente
nacional é de R$ 26.680.000,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta mil reais) dividido em 1.000 (mil)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, de
acordo com o documento Anexo I. Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Registro JUCESP
sob nº 346.998/19-0 em 03/07/2019.

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ/ME nº 61.490.561/0001-00  -  NIRE 35.3.0001676-9
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 28 de julho de 2020, às 11h50min, na sede social da Companhia. Presença: Totalidade do
capital social da Companhia. Mesa: Sr. Sergio Comolatti - Presidente e Sr. José Álvaro Sardinha -
Secretário. Por unanimidade e com as abstenções legais, os acionistas tomaram as seguintes delibera-
ções, de conformidade com a ordem do dia: Ordinária: (i) Aprovadas as contas dos administradores e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) Aprovada a
destinação do lucro líquido do exercício no valor de R$ 51.735.400, da seguinte forma: a)
R$ 25.900.000,00 para o aumento do capital social da Companhia; b) R$ 2.586.770,04 para a Reserva Le-
gal; e, c) R$ 19.548.357,84 para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro. d) Distribuição de lucros
para pagamento de dividendos aos sócios em 31/12/2019 no valor de R$ 3.700.273,00. (iii) Reelegeu os
membros da Diretoria, pelo prazo de mandato de 01 ano:  Diretor Presidente, Sergio Comolatti; Direto-
res: José Álvaro Sardinha; Conrado Comolatti Ruivo e Armando Sentin, todos devidamente qualificados na
Ata.  Extraordinária: (i) Aumentar o capital social da Companhia de R$ 323.999.528,00 para R$
349.899.528,00 mediante a capitalização de R$ 25.900.000,00 correspondente à parcela do lucro líquido
do exercício encerrado em 31 de dezembro 2019.  Desta forma, o Artigo 5º do Estatuto Social da Compa-
nhia passará a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 5º: O capital social, subscrito e totalmente
integralizado, representado em moeda corrente nacional é de R$ 349.899.528,00(trezentos e quarenta e
nove milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais) dividido em 17.217
(dezessete mil, duzentos e dezessete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) Consolida-
ção do Estatuto Social da Companhia, de acordo com o documento Anexo I. Esta ata foi lida, aprovada e
assinada pelos presentes. Registro JUCESP sob nº 345.923/20-0 em sessão de 27.08.2020.

Como você utiliza 
as informações na 

sua empresa? 

Atualmente 
verificamos uma 
imensa produção de 
informação

No entanto, muitas 
organizações in-
vestem fábulas em 

tecnologias de informação 
que não parecem ter uma 
relação direta com o de-
sempenho organizacional e 
continuam com problemas 
informacionais. 

Por quê? Os executivos 
precisam aprender a fazer 
as perguntas: “De que tipo 
de informação necessito, 
sob que forma e quando?” 

As perguntas seguintes 
que as pessoas precisam 
aprender a fazer são: “A 
quem devo que tipo de 
informação? Quando e 
onde?” 

O que acontece é que as 
organizações muitas vezes 
não prestam atenção à 
qualidade da informação 
necessária, e com isso tra-
balham ora com carência 
de informações ora com in-
formações desnecessárias. 

A informação essencial 
é aquela que contribui 
diretamente para com o 
negócio da organização e 
circula, dentro dela, de 
forma limpa (minimizan-
do ao máximo o ruído e 
veiculação de informações 
desnecessárias), sistema-
tizada, construindo uma 
linguagem entendida por 

todos e com o mesmo 
sentido de interpretação, e 
racional com processos de 
trabalho e sistemas infor-
macionais que reproduzam 
tal racionalidade. 

Uma economia baseada 
em informação caracteri-
za-se por dois fatores: a 
informação cada vez mais 
é a base para a competi-
ção; as necessidades do 
gerenciamento da infor-
mação devem acionar as 
alternativas tecnológicas. 
Assim sendo, a informação 
afeta a estratégia tanto 
como um dado vital para o 
processo de planejamento, 
quanto como uma variável 
essencial da definição da 
estratégia. 

A informação segundo 
Peter Druker é o recur-
so-chave, que cria, cada 
vez mais, o elo com seus 
colegas de trabalho, com 
a organização e sua “rede” 
e possibilita que os traba-
lhadores do conhecimento 
façam o seu trabalho. As 
organizações atualmente 
são muito mais basea-
das em informações, na 
exploração do potencial 
comercial e estratégico 
de dados, transformando 
em informações de inteli-
gência para utilização na 
tomada de decisão diária 
do empresário. 

Reflita e pense! 

(*) - É mentor master da Boomit 
(www.boomit.com.br). 

Antonio Jorge Zanesco Jr (*)

As mudanças e adequa-
ções provocadas pela pan-
demia da Covid-19 trans-
formaram o ambiente de 
trabalho e exigiram dos 
gestores mais flexibilidade 
para atender às demandas 
tanto dos colaboradores 
em home office quanto dos 
funcionários em regime 
presencial. 

A flexibilização foi consi-
derada uma das priorida-
des entre os gestores para 
atrair e reter talentos em 
2021, segundo uma pes-
quisa da Oxford Economi-
cs e da Society of Human 
Resources Management 
com 3,7 mil gestores de RH 
em dez países, incluindo 
300 brasileiros. Uma das 
práticas estratégicas que 
já oferece flexibilidades 
para os colaboradores é 
a de Benefícios. E, com a 
pandemia, a procura das 
empresas por benefícios 
flexíveis aumentou.

Na corretora Galcorr, 
por exemplo, houve um 
crescimento de 30% na 
procura por modalidades 

A flexibilidade permite ao funcionário fazer ajustes e adaptações 
conforme suas necessidades.
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A energia eólica offfshore é o “pré-sal” das fontes renováveis e deverá adicionar um 
gigawatt por ano, até 2035, na geração de eletricidade.

A Ramboll Brasil, uma das maiores 
consultorias ambientais do mun-
do, liderará o processo de gestão 

ambiental, em todas as fases do projeto, 
da implantação, até o descomissiona-
mento, do empreendimento de energia 
eólica offshore Asa Branca, localizado 
no Ceará. A obra, que deverá começar 
em 2023, absorverá investimento de 
aproximadamente R$ 13 bilhões, sendo 
um fator relevante para a retomada da 
economia no período pós-pandemia. 

De acordo com Eugenio Singer, 
presidente da Ramboll Brasil, a ener-
gia eólica offfshore é o “pré-sal” das 
fontes renováveis e deverá adicionar 
um gigawatt por ano, até 2035, na 
geração de eletricidade. “O Brasil tem 
condições extremamente favoráveis, 
tanto no Nordeste quanto no Sul, 
para esse tipo de empreendimento. A 
magnitude desses projetos marítimos 
é expressiva e deverá levar o país, até 
2030, à liderança mundial na geração 
de energia eólica mundial. Hoje, so-
mos o oitavo produtor somente com 
a terrestre”. 

O Complexo Asa Branca será capaz 
de gerar 3,2 Terawatts-hora (TWh) 
por ano, ou 3,2 milhões de megawatt-
s-hora (MWh) anuais, o suficiente 
para atender 1,3 milhão de pessoas ou 
uma cidade com 340 mil residências. 
Porém, para se alcançar esse objetivo 
será necessário o apoio dos poderes 
Executivo e Legislativo.

“É preciso que o setor público crie 
condições e incentivos para que 
esse modelo de energia limpa possa 
ser adotado no Brasil, nos mesmos 
moldes de outros programas, como 
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Vem aí o maior projeto de 
energia eólica offshore do País
“O Brasil tem condições extremamente favoráveis, tanto no Nordeste quanto no Sul, para esse tipo de 
empreendimento"

o Proálcool, para o etanol, e o Proin-
fa, para eólicas terrestres”, explica 
Marcello Storrer, CEO da Usina Asa 
Branca. Vários investidores estão 
dialogando com os empresários do 
complexo para possibilitar e alavan-
car sua implantação. 

Com o intuito de viabilizar o empre-
endimento, a Ramboll Brasil convidou 
mais duas empresas ambientais para 
compor um consórcio interdisciplinar 
destinado ao desenvolvimento de todo 
o projeto, que inclui também o disci-
plinamento e exploração do espaço 
marítimo, assim como toda a parte 
social. Essas empresas são a Cepemar, 
que já foi associada ao Grupo Suzano 
na CP+, e a Integratio. 

De acordo com a Empresa de Pesqui-
sa Energética, o Brasil tem potencial de 
gerar 1.700 gigawatts (GW) de energia 

eólica offshore, o que equivale a 11 
vezes a capacidade de geração total 
instalada no país em 2020. “A condição 
da costa brasileira e a incidência de 
ventos, que são mais rápidos e uni-
direcionais, são ideais para esse tipo 
de investimento e empreendimento”, 
explica Nelson Saldanha, CEO do 
Grupo Cepemar, especializado em 
monitoramento marítimo. 

Por enquanto, o projeto terá como 
foco o Nordeste, mas todo o Brasil pode 
ser contemplado com esse nível de tec-
nologia. “Os estados do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, bem como a Costa do 
Rio Grande do Sul, têm grande poten-
cial”, aponta Rolf Fuchs, presidente da 
Integratio, empresa especializada em 
mediação social e sustentabilidade. - 
Fonte e mais informações: (https://
ramboll.com/contact/brazil). 

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os 
contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não 
regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na 
suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pen-
dências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: L. V. S. 16884109882, CNPJ: 
**.*73.515/0001-**, Contrato: 4500033851; Empresa: A. J. M. 45009621827, CNPJ: **.*03.965/0001-
**, Contrato: 4500023228; Empresa: M. I. S. C. DE B. LTDA-ME, CNPJ: **.*15.303/0001-**, Con-
trato: 4500020948; Empresa: C. DA S. T. -ME, CNPJ: **.*46.402/0001-**, Contrato: 4500013941; 
Empresa: S. G. G. DE S. 08256788895, CNPJ: **.*50.774/0001-**, Contrato: 4500035961.

A flexibilização de benefícios é uma 
das principais tendências para 2021

de pontos, a flexibilização 
de benefícios permite es-
colher como gastar o valor 
do auxílio no momento 
do uso.  

“O funcionário pode 
trocar o vale-refeição por 
vale-alimentação no caixa 
do supermercado, por 
exemplo. Com a flexibili-
zação do benefício, o co-
laborador tem a liberdade 
de usar o valor do auxílio 
conforme sua necessi-
dade naquele momento” 
esclarece Noah Palhari, 
especialista em desen-
volvimento de negócios 
e benefícios corporativos 
da Galcorr. 

A especialista explica 
que o desenho dos be-
nefícios flexíveis está de 
acordo com as Leis Traba-
lhistas. “Na flexibilização 
dos benefícios, podemos 
incluir ainda programas 
relativos a previdência, 
educação e seguro, além 
de saúde, transporte e ali-
mentação”, explica Noah 
Palhari. Fonte: (www.
galcorr.com.br).

de auxílio que permitem 
aos funcionários fazer 
ajustes e adaptações con-
forme suas necessidades. 
“Oferecer novos formatos 
traz uma grande satisfação 
para os colaboradores e 
ajuda o RH a reter talentos. 
A empresa que adota esse 
modelo ganha um grande 
diferencial, se tornando 
mais competitiva, além de 
motivar o seu colaborador”, 
esclarece a especialista 
em desenvolvimento de 

negócios e benefícios cor-
porativos da Galcorr, Leili 
Kelly Lira. 

Outra solução para rein-
ventar estratégias é flexibi-
lizar o uso dos benefícios. 
O nome é parecido, mas 
as práticas são diferentes. 
Enquanto os benefícios fle-
xíveis oferecem autonomia 
ao colaborador para rema-
nejar os valores dos auxílios 
combustível, transporte, 
refeição ou alimentação, 
como se fosse um sistema 
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