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Edital de Convocação para Reunião de Sócios   
Em 31/05/2021, às 10hs, Ficam convocados os sócios para reunião de sócios à Rua França Raposo Tavares, 85 - 
Jardim das Acácias, CEP 04704-110- SP/SP, para Mudança do Contrato Social: a) Alteração de sócio; b) Vendas de 
cotas entre sócios; c) Outros assuntos. São Paulo, 19/05/2021.                                                                A Administração 

Vitale Artes Gráficas Ltda.
CNP/MF: 00.525.343/0001-70

Edital de Convocação para Reunião de Sócios 
Em 31/05/2021, às 15hs, Ficam convocados os sócios para reunião de sócios à Rua França França Pinto, 64 - Vila 
Mariana, CEP 04016-000 - SP/SP, para Mudança do Contrato Social: a) Mudança de endereço da sede; b) Alte-
ração dos Sócios; c) Vendas de cotas entre sócios; d) Outros assuntos. São Paulo, 19/05/2021. A Administração

Seu papel é observado a todo momento e você é visto como 
alguém a seguir.

Velocidade no mundo atual é uma característica basilar para a 
sobrevivência das empresas.

A segurança da informação abrange tudo o que diz respeito à 
segurança cibernética.

O papel da liderança 
é muito importante em 
qualquer instituição, seja 
nos negócios ou até mes-
mo familiar, não é mesmo? 
Muitos julgam se é melhor 
ser um bom líder do que 
ser um chefe, mas não 
paramos para pensar que 
cada ocasião e empresa, 
pode necessitar de per-
fis diferentes na chefia, 
porém ser um bom líder 
pode ser ótimo em qual-
quer equipe e situação de 
sua vida. 

Mas falando de lideran-
ça da sua empresa, que tal 
aprender algumas carac-
terísticas que você pode 
trabalhar para exercer o 
papel de um verdadeiro 
líder? Confira as dicas: 
 1) Seja sempre au-

têntico - Estar à 
frente de uma equi-
pe é uma respon-
sabilidade muito 
grande, seu papel 
é observado a todo 
momento e você é 
visto como alguém a 
seguir, a se espelhar, 
por isso, nunca deixe 
a sua autencidade de 
lado. 

  Não deixe o poder 
tomar conta de você. 
Seja sempre muito 
transparente e sin-
cero. Além disso, 
permita que seus 
colaboradores te-
nham oportunidade 
de opinar, ter voz. 
Escute-os sempre! 

 2) Trate seus colabo-
radores como eles 
precisam tratar 
seus clientes - O 
que você espera dos 
seus profissionais 
perante os clien-
tes é o espelho do 
que você precisa ser 
com eles. A manei-
ra como você trata 
seus colaboradores 
é o termômetro de 
todos em sua equipe. 
Por isso, mantenha 
sempre a cordialida-
de e educação. 

  Um bom líder se pre-
ocupa com sua equi-

pe, por isso pergunte 
com frequência se 
pode ajudá-los! 

 3) Sempre oriente e 
motive sua equi-
pe - Aquela ideia 
de que você apenas 
dá ordens e espera 
seus colaboradores 
obedecerem está 
muito ultrapassada. 

  Por isso se organize 
diariamente para 
delegar tarefas, mas 
também sempre com 
motivação. Engaje 
sua equipe com ativi-
dades, com parceria 
e principalmente 
com um ambiente 
leve para trabalhar. 

 4) Reconheça o po-
tencial - Oriente 
sua equipe diaria-
mente em suas ati-
vidades e decisões 
que possam tomar. 
Reconheça a deter-
minação e dedicação 
de cada colaborador, 
todos estão ali se 
esforçando para o 
negócio crescer e ter 
sucesso no mercado. 
Seus colaboradores 
precisam ser moti-
vados para alcançar 
as metas de maneira 
produtiva e ágil. 

 5) Compartilhe in-
formações - Como 
já falamos, você 
como líder e/ou dono 
do negócio, é vis-
to como um exem-
plo a seguir pela 
equipe, eles espe-
ram transparência 
e informações para 
desempenhar suas 
funções. Por isso, 
sempre compartilhe 
conhecimentos, re-
sultados, metas, crí-
ticas, aprendizados, 
enfim, todo tipo de 
comunicação viável 
para que sua equipe 
se desenvolva e faça 
o melhor no dia a dia 
profissional. 

(*) - É fundadora da Sóbrancelhas, 
rede de embelezamento de olhar e da 

face no Brasil, Argentina e Bolívia e 
especialista em empreendedorismo, 

franquias e vendas, além de ser 
Master Coaching.

Tiago Barbosa Wenceslau (*)
  
A pandemia está presente em nossas vidas há mais de 

um ano e, olhando para o mundo dos negócios, muitas 
empresas deixaram de existir e outras potencializaram 
sua relevância por meio da inovação. Realmente houve 
uma aceleração da inovação nas empresas, devido à neces-
sidade de se tornarem digitais para atender aos desafios 
de seus clientes, ou simplesmente, para contornar uma 
crise iminente.

Velocidade no mundo atual é uma característica basi-
lar para a sobrevivência das empresas. O mundo muda 
muito rápido. Necessidades, tendências, concorrência, 
comportamentos do público-alvo e nesse contexto volátil 
e incerto, várias técnicas com objetivos diferentes, estão 
disponíveis para serem aplicadas e entregar valor:
	 •	Growth Hacking - Técnicas para alavancar o seu 

negócio exponencialmente;
	 •	OKR - Método de medição dos indicadores de sucesso 

da sua empresa em períodos curtos de tempo;
	 •	Técnicas ágeis (SCRUM, Kanban, Lean, entre 

outros) - Métodos para entregas de valor incremental 
de forma ágil para seu cliente;

	 •	Design Thinking - Processo para definir soluções que 
nascem a partir da análise empática de um determinado 
problema;

	 •	Data-Driven – Auxílio de alertas, relatórios e análises 
gráficas que facilitam a tomada de decisão porque anu-
lam qualquer viés que ocorreria se os líderes tomassem 
as decisões usando seus próprios julgamentos. 

 
Todas essas técnicas têm algo muito importante em 

comum. Velocidade, pois entregam valor de forma ágil, 
ou porque coletam os feedbacks rapidamente ou medem 

Quanto mais tecnologia 
temos, mais as amea-
ças e as invasões de 

hackers são reais. Estamos 
vivendo em uma época na 
qual o mundo da segurança 
virtual e o da segurança 
física estão cada vez mais 
interligados. 

Um exemplo disso é a 
possibilidade de um hacker 
iniciar sua invasão por meio 
de uma intrusão física em 
um data center e, a partir 
disso, causar grandes danos 
e perdas aos dados armaze-
nados digitalmente. “Esse 
cenário nos dá uma ideia da 
importância da aplicação 
de boas práticas de segu-
rança cibernética, tanto em 
contextos públicos como 
privados”, diz Renato da 
Silva Pereira, diretor de 
Pesquisa e Desenvolvimen-
to da Veolink. A segurança 
da informação abrange 
tudo o que diz respeito 
à segurança cibernética. 
E o que é a segurança da 
informação? 

Em resumo podemos dizer 
que são as práticas focadas 
em garantir a proteção de 
dados, informações, docu-
mentos, entre outros, de 
todo tipo de risco, físico 
ou digital. Já a segurança 
cibernética são as práticas 
focadas em garantir a pro-

Tecnopar Administradora S.A.
CNPJ nº 53.854.394/0001-01 - NIRE 35.300.104.692

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição na sede da Companhia, localizada no Município de São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, nº 101, 9º andar, conj. 91/92 - Bloco A, Centro, os documentos a que se refere o 
artigo 133 da Lei nº 6.404/76 relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Os referidos documentos poderão ainda ser 
disponibilizados em versão digital aos acionistas que assim o requererem por meio do seguinte e-mail da administração da Companhia: 
assembleia.tecnopar@mangels.com.br. São Bernado do Campo, 21 de maio de 2021.

Sua empresa está protegida 
de ataques cibernéticos?

No ano passado, foram registradas mais de 8,4 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos somente 
no Brasil, de um total de 41 bilhões em toda a América Latina e Caribe, de acordo com dados obtidos 
pelo laboratório de inteligência de ameaças da Fortinet, o FortiGuard Labs

de dark web, área onde 
encontram-se informações 
indecentes e criminosas, 
envolvendo tráfico de drogas 
e de armas, por exemplo. 

Entretanto, esse não é o 
nosso foco aqui. Fora isso, há 
uma imensidão de dados pri-
vilegiados, que ao caírem nas 
mãos erradas, são capazes 
de causar sérios danos para 
a segurança cibernética das 
empresas”, alerta Renato.

E o que é a tão falada dark 
net? É a comunicação reali-
zada de forma anônima entre 
duas pessoas na internet, 
utilizando um navegador es-
pecífico para isso. Acontece 
assim: um usuário contacta 
o outro por meio de uma 
conexão criptografada, feita 
manualmente. Com isso, eles 
podem se comunicar e trocar 
dados sem que outras pes-
soas possam ler ou rastrear. 

Confundida erroneamente 
com o termo dark web, as 
dark net são redes “friend-
to-friend”, ou seja, exigem 
a atuação de dois usuários 
para que o compartilhamen-
to de informações seja con-
cluído. Aliada indispensável 
das empresas, a segurança 
cibernética é fundamental 
para a sustentabilidade do 
negócio. Fonte e outras 
informações: (www.veolink.
com.br).
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teção de dados, informações 
e documentos de todo tipo 
de risco digital que envolva 
o cyber espaço. E para ga-
rantir a efetividade dessas 
práticas, é fundamental que 
o profissional de segurança 
conheça as ferramentas 
utilizadas pelos possíveis 
invasores. 

“A internet está cheia de 
metáforas e analogias ten-
tando explicar o que é a deep 
web. Mas a verdade é que a 
comparação com o iceberg 
é a melhor para explicitar 
essa dinâmica. Portanto, 
vamos partir da ideia de que 
o topo do iceberg é a internet 
que conhecemos: a Surface 
Web, ou World Wide Web, o 
famoso www. 

Essa é a nossa superfície, é 
aonde navegamos com total 

liberdade de acesso por meio 
de canais de busca como 
Google, Yahoo e Bing. 

Agora, todo o bloco de gelo 
que está abaixo da superfície 
é o que chamamos de deep 
web”, explica o diretor da 
Veolink. Para enxergar e 
acessar essa parte da in-
ternet é preciso um pouco 
mais do que os buscadores 
convencionais. Isso porque 
os sites que a compõem não 
estão indexados, fazendo 
com que o acesso exija redes 
criptografadas, como o Tor, o 
i2p e o FreeNet, que ocultam 
a sua identidade – ou seja, as 
informações de IP e dados 
do usuário. 

“Diferentemente do que 
muitos pensam, a deep web 
não é um espaço impróprio. 
Há, sim, o que chamamos 

A estratégia da sua 
empresa acompanha a inovação?

e analisam os resultados em real-time ou in loco. É tudo 
muito dinâmico. 

Outro ponto em comum é que todas essas técnicas são 
fáceis de compreender, mas para que obtenham êxito, 
quando colocadas em prática, é primordial uma cultura 
que dê esse suporte. 

Ambientes com tolerância a erros são capazes de 
aprender e melhorar continuamente. Possuem alto grau 
de adaptabilidade interna e no relacionamento com seus 
clientes e um senso de colaboração apurado, espaço para 
criatividade e não há medo de correr riscos (calculados). 
Darwin disse que o mais apto, aquele que se adapta melhor 
ao meio, sobrevive. Quando falamos em velocidade, quem 
começa hoje, já está correndo contra o tempo.

(*) - É Gerente PMO da ART IT, empresa especializada 
em soluções e serviços de TI.

Cinco dicas para ser 
um verdadeiro líder

freepik.es/reprodução

Roberto Vilela (*)

Dados do Sebrae apontam que o maior 
motivo da falência de empresas com até 
dois anos de vida é a falha na gestão. 

São vários os fatores que explicam essa 
deficiência no comando do negócio. Des-
preparo do gestor, equipe desqualificada 
e falta de planejamento, só para citar 
alguns exemplos. Nesse contexto, um 
quesito é fundamental para o sucesso de 
um empreendimento – e falta em 99% 
dos casos de empresas que se afundam: 
indicadores de desempenho. 

Eles são o parâmetro para se definir 
metas e as estratégias de como alcan-
çá-las, sendo um suporte muito útil ao 
líder para análise da equipe, dos rumos 
que o negócio está seguindo e na toma-
da de decisões. Há, obviamente, quem 
não goste de indicadores. Eles sugerem 
pressão por resultados, geram incômodo 
e desconforto, ditam regras e frustram 
quando não é possível cumpri-los. 

Mas a vida é medida por números – e 
esses são a melhor forma de conseguir 
elevar o nosso nível, seja em questões 
pessoais ou profissionais. Evoluir passa 
por índices de medição, ou seja, tudo 
começa com o entendimento de que o 
indicador faz parte do processo. Médias 
não agradam a maioria. Ficar abaixo da 
média é frustrante, porque foge do pa-
drão. Por isso, os índices fazem a gente 
sair da zona de conforto: eles acendem o 
alerta de que é preciso agir para provocar 
mudanças. 

Existem quatro fatores fundamentais 
para sair de um estágio deficitário de 
desempenho e subir um patamar no 
nível de resultados: medir, comparar, 
ajustar e agir. Todas as etapas passam 
por números. Lidar com indicadores e 
usá-los a nosso favor é um hábito. Andar 
sem direção é buscar o incerto, então faz 
muito sentido saber para onde se quer 
ir – e o trajeto não será só de flores. In-
dicadores são uma forma clara, explícita 

e dura de entender o estágio em que se 
está e comparar para saber se esse é o 
caminho planejado.

Indicadores fazem a gente refletir. São 
ferramentas que podem ser extremamen-
te benéficas para a carreira. Maximizam 
desempenhos, oportunizam tomadas 
de decisões mais assertivas e garantem 
estabilidade no mercado. Indicadores 
são necessários assim como o feedback: 
fazem parte do jogo e temos que aprender 
a conviver com eles.

Ter índices como base vai muito além 
do que ter números para apresentar em 
relatórios. Auto avaliar nosso desempe-
nho é fundamental para o sucesso das 
operações empresariais e ações pessoais. 
Então, fica uma dica: não se incomode com 
indicadores. É melhor saber para onde 
vamos do que caminhar sem rumo – em 
qualquer instância da vida.

(*) - É consultor empresarial e mentor de negócios, 
especialista nas áreas de gestão e estratégias 

comerciais (www.orobertovilela.com.br).

De vilões a aliados no crescimento profissional e pessoal

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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