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S/A Marítima Eurobrás Agente e Comissária
CNPJ n° 58.150.871/0001-71 - NIRE 35.300.042.034

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da S/A Marítima Eurobrás Agente e Comissária (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 18 de fevereiro de 2021, às 11 horas, na sede social da Companhia, situada na cidade de Santos, 
estado de São Paulo, na Rua General Câmara, nº 141, 4º andar, conjunto 42, Centro, CEP 11010-906, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleição dos membros do Conselho 
Fiscal da Companhia; e (iii) fixação da verba global anual dos membros do Conselho de Administração e a individual dos membros do 
Conselho Fiscal da Companhia. Santos, 05 de fevereiro de 2021. Graziela Rodrigues Grecco - Conselho de Administração.

Eurobrás S/A Logística Aduaneira
CNPJ nº 58.135.369/0001-91 - NIRE 35.300.027.558

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Eurobrás S/A Logística Aduaneira (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no dia 18 de fevereiro de 2021, às 12 horas, na sede social da Companhia, situada na cidade de Santos, estado de São 
Paulo, na Rua General Câmara, nº 141, 4º andar, conjunto 41, Centro, CEP 11010-906, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e 
(iii) fixação da verba global anual dos membros do Conselho de Administração e a individual dos membros do Conselho Fiscal da 
Companhia. Santos, 05 de fevereiro de 2021. Graziela Rodrigues Grecco - Conselho de Administração.

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. - TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. - TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. - TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. - TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. - CNPJ nº 30.589.935/0001-16 - NIRE nº 35.300.537.181 - Ata da AssembleiaAta da AssembleiaAta da AssembleiaAta da AssembleiaAta da Assembleia
Geral Extraordinária. Data, hora e local:Geral Extraordinária. Data, hora e local:Geral Extraordinária. Data, hora e local:Geral Extraordinária. Data, hora e local:Geral Extraordinária. Data, hora e local: 26 de janeiro de 2021, às 09:00 horas, na sede social. PresençaPresençaPresençaPresençaPresença: Totalidade
do capital social. Mesa:Mesa:Mesa:Mesa:Mesa: Presidente: Cid Vinhate Ferrari Filho; Secretário: Carlos Eduardo Toledo Ferraz. Deliberações:Deliberações:Deliberações:Deliberações:Deliberações: Por
unanimidade e sem quaisquer restrições, os acionistas aprovaram a emissão das Debêntures com as seguintes características e
condições: (i) Valor Total da Emissão(i) Valor Total da Emissão(i) Valor Total da Emissão(i) Valor Total da Emissão(i) Valor Total da Emissão: Até R$ 25.000.000,00, na data de emissão. (ii) Número de Séries(ii) Número de Séries(ii) Número de Séries(ii) Número de Séries(ii) Número de Séries: A emissão
será realizada em série única. (iii) Quantidade de Debêntures:(iii) Quantidade de Debêntures:(iii) Quantidade de Debêntures:(iii) Quantidade de Debêntures:(iii) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas até 250 Debêntures. (iv) Valor Nominal(iv) Valor Nominal(iv) Valor Nominal(iv) Valor Nominal(iv) Valor Nominal
Unitário:Unitário:Unitário:Unitário:Unitário: R$ 100.000,00, na data de emissão. (v) Conversibilidade, Tipo e Forma(v) Conversibilidade, Tipo e Forma(v) Conversibilidade, Tipo e Forma(v) Conversibilidade, Tipo e Forma(v) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, ou
seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem
emissão de cautelas ou certificados. (vi) Esp(vi) Esp(vi) Esp(vi) Esp(vi) Espécieécieécieécieécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real. (vii) Garantias(vii) Garantias(vii) Garantias(vii) Garantias(vii) Garantias: Para
assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais ou acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser
assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, as Debêntures contarão com a: (a)(a)(a)(a)(a) alienação
fiduciária da totalidade das quotas de emissão da HBR 1; (b)(b)(b)(b)(b) alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula nº 194.220, do 4º
Oficial de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo/SP, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.055 (“Imóvel”); e (c)(c)(c)(c)(c)
cessão fiduciária dos recebíveis decorrentes da exploração do Imóvel, que nesta data, decorre do Instrumento Particular de Contrato
de Locação de Bem Imóvel para Fins não Residenciais, celebrado em 21.12.2018, entre a HBR 1, na qualidade de locadora, e a
Wework Serviços de Escritório Ltda., CNPJ nº 23.301.943/0001-50, na qualidade de locatária. Adicionalmente, a Companhia deverá
constituir, na data de integralização das Debêntures, (d)(d)(d)(d)(d) um fundo de reserva no montante inicial de R$ 313.084,00, a ser utilizado,
caso necessário, para pagamento das obrigações garantidas no âmbito dos CRI (“Fundo de Reserva”), sendo certo que o Fundo de
Reserva deverá corresponder, a todo e qualquer momento, até o cumprimento integral das obrigações assumidas ou que venham a ser
assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, ao montante equivalente ao valor das 2 últimas parce-
las vencidas das Debêntures (amortização de principal e remuneração), e (e)(e)(e)(e)(e) um fundo de sobregarantia no montante inicial de
R$ 156.539,00, a ser utilizado, caso necessário, para pagamento das obrigações pecuniárias assumidas pela Companhia no âmbito
da Escritura de Emissão de Debêntures (“Fundo de Sobregarantia”), sendo certo que o Fundo de Sobregarantia deverá corresponder, a
todo e qualquer momento, até o cumprimento integral das obrigações assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia no
âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, ao montante equivalente ao valor da última parcela vencida das Debêntures (amorti-
zação de principal e remuneração). (viii) Data de Vencimento: (viii) Data de Vencimento: (viii) Data de Vencimento: (viii) Data de Vencimento: (viii) Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 4.889 dias
contados da data emissão, vencendo em 16.06.2034, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate antecipado. (ix)(ix)(ix)(ix)(ix)
Colocação:Colocação:Colocação:Colocação:Colocação: A distribuição das Debêntures será privada, sem a intermediação ou esforço de venda de instituições integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários. (x) Atualização Monetária(x) Atualização Monetária(x) Atualização Monetária(x) Atualização Monetária(x) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures ou seu
saldo, conforme o caso, será mensalmente atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir da data de integralização, conforme fórmula
definida na Escritura de Emissão de Debêntures. (xi) Remuneração(xi) Remuneração(xi) Remuneração(xi) Remuneração(xi) Remuneração: As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará
juros remuneratórios, a contar da data de sua integralização, correspondentes à taxa de 6,00% ao ano, com base em um ano de 360 dias
corridos. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias decorridos, incidente sobre o
Valor Nominal Unitário Atualizado não amortizado das Debêntures desde a data de integralização ou da data de pagamento da Remunera-
ção, conforme aplicável, imediatamente anterior, até a data do seu efetivo pagamento, conforme fórmula definida na Escritura de Emis-
são de Debêntures. (xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração(xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração(xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração(xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração(xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração: Os valores devidos a título de Remuneração
serão pagos em parcelas mensais e sucessivas, de acordo com os valores e datas a serem definidos na Escritura de Emissão de Debên-
tures. (xiii) Amortização(xiii) Amortização(xiii) Amortização(xiii) Amortização(xiii) Amortização: O saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado em parcelas mensais e
sucessivas, a partir de 17.02.2021, de acordo com as datas a serem definidas na Escritura de Emissão de Debêntures. (xiv) Opera-(xiv) Opera-(xiv) Opera-(xiv) Opera-(xiv) Opera-
ção Estruturada:ção Estruturada:ção Estruturada:ção Estruturada:ção Estruturada: Os créditos imobiliários decorrentes da emissão das Debêntures servirão de lastro para a emissão dos CRI,
sendo certo que os CRI serão objeto da Oferta. (xv) Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordiná-(xv) Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordiná-(xv) Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordiná-(xv) Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordiná-(xv) Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordiná-
ria Facultativa: ria Facultativa: ria Facultativa: ria Facultativa: ria Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo a partir da primeira data de integralização das Debêntures, e a seu
exclusivo critério, realizar o resgate antecipado facultativo total ou a amortização extraordinária facultativa parcial das Debêntures
em circulação, na forma a ser definida na Escritura de Emissão de Debêntures, mediante o pagamento de multa fixa e de multa a
mercado, cujas formas de cálculo e taxas serão definidas na Escritura de Emissão de Debêntures: (xvi) Vencimento Anteci-(xvi) Vencimento Anteci-(xvi) Vencimento Anteci-(xvi) Vencimento Anteci-(xvi) Vencimento Anteci-
pado: pado: pado: pado: pado: As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previstos na Escritura de Emissão de
Debêntures. Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Registro JUCESP nº 67.745/21-0, em 02.02.2021.

Scipião Incorporadora SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 12.601.502/0001-57 - NIRE 35.224.707.034

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/11/20
Aos 30/11/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur;
Secretário: Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em 
relação ao objeto social, atualmente de R$ 21.168.164,00 para R$ 1.168.164,00, ou seja uma redução efetiva de R$ 20.000.000,00
com o consequente cancelamento de 20.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, de forma proporcional entre 
as sócias, sendo: 20.000.000 das quotas ora canceladas de titularidade da sócia Ez Tec, e à renúncia expressa da sócia Valentina 
ao seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do contrato social, 
bem como determinar a publicação desta ata, para os devidos fi ns. Encerramento: Lavrou-se a presente ata, que lida, foi aprovada
e assinada pelos presentes.

Alessandra Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 15.007.083/0001-18 - NIRE 35.226.249.394

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/11/20
Aos 30/11/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur;
Secretário: Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em 
relação ao objeto social, atualmente de R$ 34.924.500,00 para R$ 9.924.500,00, ou seja uma redução efetiva de R$ 25.000.000,00
com o consequente cancelamento de 25.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, de forma proporcional entre 
as sócias, sendo: 25.000.000 das quotas ora canceladas de titularidade da sócia Ez Tec, e à renúncia expressa da sócia Valentina 
ao seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do contrato social, 
bem como determinar a publicação desta ata, para os devidos fi ns. Encerramento: Lavrou-se a presente ata, que lida, foi aprovada
e assinada pelos presentes.

CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417
Ata da Assembléia Geral Extraordinária em 23/11/2020.

Ao 23/11/2020, às 10hs reuniram-se em AGE os acionistas da Construtora Toda do Brasil S/A, em sua sede 
social sito na Rua Manoel da Nóbrega nº 1280, 3º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, dispensa-
da a publicação dos editais de convocação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos seus acio-
nistas, consoante o disposto  no §4º do Artigo 124, Lei nº 6.404/76, conforme se verificou pelas assinaturas 
lançadas no livro de presença de acionistas. Assumindo a presidência dos trabalhos, o Diretor Presidente 
da sociedade, Sr. Naohiko Imagawa, convidou a mim Yuki Shiomi para secretariar os trabalhos. Composta a 
mesa, informou o Sr. Presidente que a presente assembleia tinha sido convocada para deliberar sobre o des-
ligamento do Diretor Gerente, Sr. Yuki Shiomi, japonês, casado, economista, portador da RNM nº F045521-
P e CPF nº 242.291.678-30, residente a Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 1.250 - Apartamento114 - Jar-
dim Paulista - SP/SP, que a pedido de nossa matriz no Japão, está retornando aquele país para assumir 
novos compromissos. Nada mais havendo a tratar, franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e 
como ninguém se manifestou, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da pre-
sente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas Toda Corpora-
tion (representada pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko Imagawa e Sr. Yuki Shiomi. De-
claramos estar conforme original. São Paulo, 23/11/2020. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente e Sr. Yuki 
Shiomi - Secretário. JUCESP n° 67.948/21-2 em 03/02/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Alexandre Gossn - Autografia  - O autor, filósofo, 
advogado exerce ao máximo o direito de questionar 
sobre temas que nos circundam, física e psiquica-
mente.  Não indaga, simplesmente como um mero 

ato contemplativo. Ele “interroga” e expõe seu firme e claro 
posicionamento. Escrito com linguagem clara, quase didático, 
todavia, para poucos.

Liberdade, Metamoralidade & 
Progressofobia

Ane Braga – Mauro Freitas(Ilustr) – Scor-
tecci – Especialista em administração pública e de 
pessoas e demais tarefas, demonstra nessa obra, 
dedicada à sua filha, em versos bem rimados, uma 

sensibilidade impar, típica de pessoa voltada às outras. Num 
perfil bem feminino, garotinha declara seu  amor à dança clás-
sica, a nobre arte de “voar” com sapatilhas. Lindo é o mínimo 
a comentar-se. As ilustrações, muito boas,  ajudam a penetrar 
no contexto narrativo. Válido para crianças alfabetizadas e pais 
desejosos de incutir em seus filhos o valor de um espirito leve.

A Menina Bailarina

Milton Maciel - Idel - Mestre Maciel, um profis-
sional portador de um ecletismo admirável,  realizou 
um estudo, poderíamos dizer sem errar, sócio an-
tropológico de como é realmente difícil ser mulher 

numa sociedade consumista e ainda, com viés machista. Ele 
traça um perfil biológico, mercadológico e comportamental, 
e de suas agruras, com muita suavidade, todavia, sem abdicar 
da sua habitual seriedade. Deve ser lido por profissionais de 
mercado, vendas, estudantes de psicologia e interessados(as) 
em um aprofundado estudo do tema.

Como é Caro Ser Mulher

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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 006/2021; 
Objeto: Registro preço para aquisição de materiais de consumo odontológico 
- Entrega das Propostas: a partir de 08/02/2021 às 08h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
24/02/2021 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 – Coordenador de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 007/2021; 
Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais de 
iluminação e elétricos - Entrega das Propostas: a partir de 08/02/2021 
às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data 
de Abertura das Propostas: 22/02/2021 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 – Coordenador de Licitações e Compras

YOU INC Incorporadora e Participações S.A.
Companhia Aberta–Categoria “A”

CNPJ n.º 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775
Comunicado ao Mercado

YOU INC Incorporadora e Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento às disposições 
constantes da Instrução CVM nº 358/2002 e da Instrução CVM 480/2009, vem a público, por meio do 
comunicado ao mercado, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que seu Conselho de 
Administração elegeu, na data de hoje, o Sr. Bruno de Andrade Vasques ao cargo de Diretor Financei-
ro (CFO). O Sr. Abrão Muszkat, que exercia cumulativamente o cargo de Diretor Presidente (CEO) e 
Diretor Financeiro (CFO), permanecerá no cargo de Diretor Presidente (CEO) da Companhia. A Com-
panhia deseja as boas-vindas ao Sr. Bruno de Andrade Vasques. São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

David Leon Rubinsohn - Diretor de Relação com Investidores (DRI)

É no on-line que o cliente, 
sempre conectado, vai estar na maior 

parte do tempo.

Tiago Mello, diretor de estratégia 
e produtos da Linx Digital e 
curador do evento, afirma que 

as mudanças de consumo no período 
estiveram entre os temas mais impor-
tantes dos debates, e indica três pontos 
importantes para os varejistas se 
atentarem no novo cenário.
 1) Pensar no digital primei-

ro - O digital vem se conso-
lidando como a força motriz 
do varejo. Para Mello, se antes 
a loja virtual era pensada como 
complemento à loja física, agora 
o caminho inverso deve ser feito, 
pois mesmo que a maior parte 
da venda do varejista seja feita 
na loja física, é no online que o 
cliente, sempre conectado, vai 
estar na maior parte do tempo. 

  “O papel da loja física está mu-
dando e ela será super importante 
na jornada do consumidor, mas 
hoje grande parte das vendas do 
varejo físico são influenciadas 
pelo digital, ou seja, o cliente 
faz a compra após visualizar os 
produtos em canais digitais da 
marca”, afirma.

 2) Lojas Phygital e experiência 
do cliente - A integração das 
lojas físicas e virtuais está se 
popularizando no conceito de 
loja phygital, no qual loja física se 
torna mais um ponto de contato 
com o cliente, um espaço para 
a marca na comunidade. Mais 
do que vender, a loja física hoje 
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NRF 2021: três pontos para se 
adaptar ao novo consumidor

A primeira fase da NRF 2021, principal evento do varejo no mundo e onde as principais tendências do 
setor são debatidas, teve o cenário de pandemia da Covid-19 como pano de fundo

buição da loja virtual e um espaço 
para atendimento dos clientes 
físicos ou digitais.

 3) Serviço como diferencial com-
petitivo - Apostar nos serviços 
como um diferencial foi um dos 
caminhos para se manter com-
petitivo durante a pandemia – e 
continuará sendo assim em 2021. 
Todo varejista que vende algum 
produto deveria pensar qual 
serviço pode começar a oferecer 

nas suas lojas. A subscrição, 
por exemplo, pode ser uma 
aposta de sucesso dentro 
desse campo. Serviços de 

subscrição, onde o cliente paga 
um valor recorrente por determi-
nada contrapartida, pode tanto 
garantir uma receita recorrente 
e aumentar o faturamento da 
empresa, quanto fornecer uma 
experiência sem atrito para o 
cliente e gerar maior fidelização. 

O Amazon Prime é um bom exemplo, 
pois já possui mais de 150 milhões de 
membros e gera para Amazon cerca 
de R$ 100 bilhões em receita a partir 
das subscrições, sem oferecer um pro-
duto, mas um serviço que oferta frete 
grátis para receber suas compras em 
até um dia e serviços de streaming e 
armazenagem na nuvem. “O segredo 
é analisar o negócio para entender o 
que se pode oferecer como diferencial”, 
finaliza Tiago Mello. Fonte e mais in-
formações: (www.jeffreygroup.com).

representa uma experiência para 
o cliente. “Já para o varejista, é 
a oportunidade de fortalecer a 
marca, criando um espaço de 
comunidade sólida. 

  Ou seja, o cliente, além de con-
sumidor, faz parte de algo maior, 
como a Lululemon, que cria um 
universo da yoga dentro da pró-
pria loja, ou a Nike e seus clubes 
de corrida”, comenta o executivo, 
ressaltando que a loja deve estar 
totalmente integrada aos canais 
digitais do varejista, funcionando 
como um mini centro de distri-

João Teodoro (*)

Esta semana, tive o privilégio de assistir a uma 
rápida palestra online, de cerca de dez minutos, 
proferida por Marcelo de Amoedo, especialista em 
gestão empresarial, marketing e negociação, do blog 
INSIGHT. 

O tema foi relações negociais pós-pandemia. Segun-
do ele, o sucesso negocial nos tempos atuais implica 
saber negociar diferente. Trata-se de gerenciamento 
de crise e remodelação do planejamento estratégico. 
Ninguém tinha a menor ideia do que aconteceria no 
ano de 2020. Não havia como prever uma pandemia, 
mas aconteceu.

E agora? Amoedo aponta cinco novos conceitos 
negociais que merecem toda a atenção de quem quer 
ter sucesso como empresário ou como profissional. 
Vejamos ponto por ponto. 
 1) Conectividade. Os novos tempos exigem co-

nexão absoluta. Temos de estar interligados 
fulltime, com tudo e com todos, seja como 
empresa ou pessoa natural. As ferramentas 
tecnológicas disponíveis, como redes sociais, 
videoconferências, apresentações (artísticas, 
comerciais, industriais), congressos virtuais, 
e-learning (aprendizado pela internet), assina-
tura eletrônica, visitas virtuais a imóveis, tec-
nologia blockchain, tudo isso estava disponível, 
mas era pouco ou nada usado. 

  Hoje, tudo está centrado no dia-a-dia negocial.
 2) Automação. Essencialmente vinculada à conec-

tividade, a automação é o que facilita o consumo 
da informação não apenas da mídia, mas também 
e principalmente sobre os produtos e serviços 
oferecidos. Os aplicativos de software são o que 
mais evidencia a atualidade da automação. Com 
eles se contrata quase tudo: carros, comida, 
empréstimos, planos de saúde, etc. 

  Mas há exemplos recentes e notórios pela abran-
gência de uso, como o PIX, sistema integrado 

de pagamento imediato, e o QRCode, que pode 
mostrar tudo sobre uma empresa, um profissio-
nal, um produto ou um serviço em minúsculo 
espaço impresso. 

 3) Pesquisa e planejamento. Conceito conjugado 
que sempre existiu e sempre foi importante para 
o sucesso empresarial e profissional, tornou-se 
diferencial durante a pandemia. Muitas empresas 
tiveram de mudar seus processos de fabricação 
e também seus alvos de mercados. 

  As indústrias de confecção, por exemplo, pas-
saram a fabricar máscaras; as químicas, álcool 
em gel; os restaurantes adotaram o delivery. 
Tudo isso exigiu muita pesquisa de consumo e 
planejamento. 

 4) Branding. Palavra inglesa que, no jargão 
comercial, significa construção da marca. O 
consumidor atual quer verdade, identificação, 
responsabilidade e relação de confiança. Isso, no 
entanto, depende de um bom plano de branding, 
de construção de marca e imagem, empresarial 
ou profissional, que será o diferencial no pro-
cesso de negociação. 

  Campanhas de marketing têm de se preocupar 
fundamentalmente com a verdade da mensagem 
a ser transmitida. 

 5) Life long learning. Este termo inglês, que 
significa estudo continuado, tornou-se essencial 
para o sucesso empresarial ou profissional. Trei-
namento e aprendizado do pessoal da empresa 
ou do próprio profissional tem de ser contínuo. 
Já não bastam diplomas e formação clássica. 

Enfim, cada um dos itens anteriores (conectividade, 
automação, pesquisa e aprendizado e branding), exige 
reciclagem e atualização constante do conhecimento, 
sob pena de exclusão do mercado. 

(*) - Graduado em Direito e Ciências Matemáticas, foi professor de Matemática, 
Física e Desenho na PUC/PR. É técnico em Edificações e em Processamento 

de Dados e presidente do Sistema Cofeci Creci.

Gestão de Negócios: dicas para ter 
sucesso pós-pandemia

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 0
C

C
5-

EB
9F

-E
D

D
2-

C
FF

E.


