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A tecnologia, entendida como meio e não como 
fim, pode fazer com que o setor acelere sua 

eficiência operacional.

As violações de segurança mais comuns ocorrem quando os 
funcionários clicam em links de e-mail ou anexos abertos.

No entanto, especia-
listas em segurança 
cibernética da Fu-

jitsu alertam que muitos 
colaboradores desconhecem 
seu papel vital na proteção 
das empresas contra crimes 
cibernéticos, acreditando 
que a segurança é respon-
sabilidade exclusiva do 
departamento de TI.

Segundo o diretor de 
Serviços Digitais da Fujitsu 
do Brasil, Nilton Hayashi da 
Cruz, a principal razão para 
essa desconexão é a aborda-
gem tomada pela maioria das 
equipes de segurança de TI 
para aumentar a conscien-
tização sobre questões de 
segurança cibernética e criar 
um verdadeiro “firewall hu-
mano”. “Em última análise, 
as violações de segurança 
mais comuns ocorrem quan-
do os funcionários clicam 
em links de e-mail ou ane-
xos abertos que implantam 
malware ou coletam infor-
mações confidenciais em 
ataques de phishing. 

Lidar com essa fraqueza 
com a cultura corporativa 
certa e o compartilhamento 
de conhecimento é a medida 
de segurança cibernética 
mais eficaz que uma empresa 
pode tomar”, afirma Hayashi. 
Para entender melhor a es-
cala do desafio enfrentado 
pelas equipes de TI, a Fujitsu 
patrocinou recentemente 
uma pesquisa internacional 
com 331 executivos seniores 
de várias organizações em 
14 países. Os participantes 
vieram de cinco grandes 
grupos do setor: serviços 
financeiros, varejo, manufa-
tura (incluindo automotivo), 
energia (incluindo serviços 
públicos) e governo. A ne-
cessidade de construir um 
“firewall humano” eficaz é 
mais crítica do que nunca. 

Em primeiro lugar, a maio-
ria da comunicação empre-
sarial ocorre atualmente fora 
da rede corporativa, graças 

Data, Horário e Local: No dia 13 de outubro de 2020, às 9:30 horas, na sede social da 
Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos por Klausner Henrique Monteiro da Silva, e secretariados por Guilherme 
de Puppi e Silva. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, confor-
me disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme al-
terada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da única acionista re-
presentando a totalidade do capital social. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a exclusão 
do inciso II do § 1º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, com a renumeração dos 
incisos seguintes; (ii) a criação do § 2º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, com 
a renumeração dos parágrafos seguintes, para prever a possibilidade de representação da 
Companhia perante bancos por 1 (um) procurador, isoladamente; e (iii) a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as alterações decorrentes dos itens anterio-
res. Deliberações: Primeiramente, a única acionista aprovou a lavratura da ata da presen-
te Assembleia Geral na forma de sumário, conforme artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades 
por Ações e, em seguida, deliberou o quanto segue: (i) A exclusão do inciso II, do § 1º do 
Artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, com a renumeração dos incisos seguintes. (ii) 
A criação do § 2º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, com a renumeração dos 
parágrafos seguintes, para prever a possibilidade de representação da Companhia perante 
bancos por 1 (um) procurador, isoladamente, passando o Artigo 20 do Estatuto Social da 
Companhia a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 20. “A Companhia será sem-
pre representada, em todos os atos, (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 1 (um) Di-
retor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (iii) por 2 (dois) procuradores em conjunto. Os 
procuradores da Companhia deverão sempre estar investidos de especiais e expressos po-
deres. § 1º. A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) pro-
curador nos seguintes casos: I. representação da Companhia perante quaisquer órgãos pú-
blicos federais, estaduais e municipais, entidades de classes, bem como nas assembleias ge-
rais e reuniões de sócios das sociedades nas quais a Companhia participe, sempre respei-
tando a alçada máxima dos Diretores; II. representação da Companhia perante sindicatos 
ou Justiça do Trabalho, para matérias de admissão, suspensão ou demissão de empregados, 
e para acordos trabalhistas; III. emissão de duplicatas e endosso das mesmas para  ns de 
cobrança; e IV. assinatura de correspondência de rotina que não crie qualquer responsabili-
dade para a Companhia. § 2º. A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) 
procurador, isoladamente, para representação perante quaisquer bancos, desde que o ins-
trumento de mandato seja outorgado observado o disposto neste Estatuto Social. § 3º. Os 
atos para os quais este Estatuto Social exija autorização prévia na forma do Artigo 19 só po-
derão ser praticados uma vez atendido tal requisito. § 4º. Na forma do Artigo 19, poderá 
ser autorizada a prática de outros atos que vinculem a Companhia por apenas 1 (um) dos 
membros da Diretoria ou 1 (um) procurador, ou ainda, pela adoção de critérios de limitação 
de competência, ser restringida, em determinados casos, a representação da Companhia a 
apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador. § 5º. Na constituição de procuradores, obser-
var-se-ão as seguintes regras: (i) todas as procurações serão outorgadas mediante a assina-
tura de quaisquer 2 (dois) Diretores; (ii) quando o mandato tiver por objeto a prática de atos 
que dependam da prévia autorização na forma do Artigo 19, a sua outorga  cará expressa-
mente condicionada à obtenção dessa autorização, que será mencionada em seu texto; e 
(iii) as procurações deverão especi car a extensão dos poderes outorgados, bem como pra-
zo de vigência não superior a 1 (um) ano, salvo quando se tratar de mandato ad judicia, que 
poderá ter prazo indeterminado. § 6º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperan-
tes em relação à Companhia, os atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e em-
pregados que envolvam ou digam respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto 
social e aos interesses sociais, salvo quando expressamente aprovados na forma estabele-
cida neste Estatuto, sendo a Companhia, nestes atos, representada por no mínimo 2 (dois) 
Diretores, ou por um diretor e um procurador com poderes especí cos para a prática do 
ato.” (iii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as alterações 
decorrentes dos itens anteriores, que passa a vigorar na forma do Anexo I a esta Ata. En-
cerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a pa-
lavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, 
foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Presenças: Mesa: (aa) Klausner Hen-
rique Monteiro da Silva – Presidente; e Guilherme de Puppi e Silva – Secretário. Acionista 
Presente: (aa) Alphaville S.A. Certifi co e dou fé que essa ata é cópia fi el da ata lavrada no li-
vro próprio. São Paulo, 13 de outubro de 2020. Mesa: Klausner Henrique Monteiro da 
Silva - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. JUCESP nº 447.948/20-9 
em 26.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 - 
Anexo I à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Alphaville Urbanismo 
S.A., Realizada em 13 de Outubro de 2020 - Estatuto Social - Capítulo I - Deno-
minação, Sede, Foro, Objeto e Duração: Artigo 1. A Alphaville Urbanismo S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado regida pelo presente Estatu-
to Social e pela legislação em vigor. Artigo 2. A Companhia tem a sua sede e foro na cida-
de de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pi-
nheiros, CEP 05425-070, podendo abrir, encerrar e alterar o endereço de fi liais no País ou no 
exterior por deliberação da Diretoria. Artigo 3. A Companhia tem por objeto: (i) urbaniza-
ção de terrenos próprios ou de terceiros sem a prestação de serviços; (ii) elaboração de pro-
jetos em geral; (iii) construção e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em 
imóveis próprios ou de terceiros; (iv) incorporações imobiliárias sem a prestação de servi-
ços; (v) construção civil e prestação de serviços de engenharia civil, por si ou por terceiros 
contratados; (vi) serviços de consultoria imobiliária; (vii) compra e venda, locação e admi-
nistração de bens imóveis próprios; (viii) promoção de feiras, exposições, congressos, semi-
nários, reuniões e outros eventos, inclusive de caráter desportivo, recreativo, social ou cul-
tural; (ix) toda e qualquer atividade relacionada com as atividades aqui mencionadas; e (x) 
participação como sócia ou acionista em qualquer sociedade ou empreendimento regular-
mente constituído, como consorciada em qualquer consórcio ou como parceira em qualquer 
empreendimento imobiliário. Parágrafo Único. A Companhia poderá explorar outros ra-
mos de atividade afi ns ou complementares ao objeto expresso no Artigo 3º. Artigo 4. O 
prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 
5. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de 
R$596.474.325,54 (quinhentos e noventa e seis milhões, quatrocentos e setenta e quatro 
mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), dividido em 209.319.139 
(duzentos e nove milhões, trezentas e dezenove mil, cento e trinta e nove) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. § 1º. Cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direi-
to a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. § 2º. A proprie-
dade das ações presumir-se-á pela inscrição do acionista no livro “Registro de Ações Nomi-
nativas” da Companhia. As transferências de ações serão feitas por meio de assinatura do 
respectivo termo no livro de “Transferência de Ações Nominativas” da Companhia. § 3º. A 
Companhia não poderá emitir partes benefi ciárias. Artigo 6. Os acionistas têm preferência 
na subscrição de novas ações, na proporção das ações já possuídas anteriormente. Caso al-
gum acionista desista, por escrito, do seu direito de preferência, ou, se consultado, não se 
manifestar dentro de 30 (trinta) dias contados da data da consulta, caberá aos demais acio-
nistas, na proporção das ações de sua titularidade, o direito à subscrição dessas ações. Ca-
pítulo III - Assembleia Geral: Seção I - Organização: Artigo 7. A Assembleia Geral, 
convocada e instalada conforme previsto na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-
á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término 
do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim 
exigirem. § 1º. A Assembleia Geral será convocada pelo Diretor Presidente ou, nos casos 
previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante 
anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 8 (oito) dias 
de antecedência. Independente das formalidades aqui previstas, a Assembleia Geral será 
considerada regularmente instalada se comparecerem todos os acionistas. § 2º. As delibe-
rações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes 
na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as ex-
ceções previstas em lei. § 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da or-
dem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previs-
tas na Lei das S.A. § 4º. As atas de Assembleias deverão ser lavradas no livro de Atas das 
Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser 
lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos. § 5º. As Assembleias Gerais poderão ser 
realizadas mediante a utilização de mecanismos de participação e votação a distância, nos 
termos da legislação aplicável. Artigo 8. A Assembleia Geral será instalada e presidida 
pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por ou-
tro diretor ou acionista indicado pela maioria dos presentes, nessa ordem. O Presidente da 
Assembleia Geral indicará o Secretário. Seção II - Competência: Artigo 9. Compete à 
Assembleia Geral, além das atribuições conferidas por lei e regulamentos aplicáveis, e por 
este Estatuto Social: I. tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e 
aprovar as demonstrações fi nanceiras; II. deliberar, de acordo com proposta apresentada 
pela administração, sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de divi-
dendos; III. eleger e destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instala-
do; IV. fi xar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros 
do Conselho Fiscal, se instalado; V. alterar o Estatuto Social; VI. deliberar sobre a dissolução, 
liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia ou de qualquer sociedade na Compa-
nhia; VII. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria. Capítulo 
IV - Administração: Artigo 10. A Companhia será administrada pela Diretoria, com os 
poderes conferidos pela lei aplicável e por este Estatuto Social. § 1º. Os membros da Dire-
toria tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do termo lavrado em livro próprio, 
assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, observa-
da a exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto no Artigo 30, 
Parágrafo Único, deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis. 
§ 2º. Os administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de seus 
substitutos (seu respectivo prazo de mandato sendo estendido até esta data), salvo se di-
versamente deliberado pela Assembleia Geral. Artigo 11. Ressalvado o disposto no pre-
sente Estatuto Social, a Diretoria se reúne validamente com a presença da maioria de seus 
respectivos membros e delibera pelo voto da maioria absoluta dos presentes. Parágrafo 
Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião da Diretoria como condição de sua 
validade se presentes todos os seus membros. Caso não estejam fi sicamente presentes, os 
membros da Diretoria poderão manifestar seu voto por meio de: (i) delegação de poderes 
feita em favor de outro membro do respectivo órgão; (ii) voto escrito enviado antecipada-
mente; ou (iii) voto escrito transmitido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro 
meio de comunicação, bem como por sistema de áudio ou videoconferência ou outros 
meios semelhantes, desde que permitam a identifi cação e participação efetiva na reunião, 
de forma que os participantes consigam simultaneamente ouvir uns aos outros. Artigo 12. 
Nos termos do artigo 156 da Lei das S.A., os Diretores da Companhia que estejam em situa-
ção de interesse pessoal confl itante deverão cientifi car os demais membros da Diretoria de 
seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião, a natureza e a extensão do seu im-
pedimento. Artigo 13. Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indeni-
zará e manterá indenes os membros da Diretoria e demais empregados que exerçam cargo 
ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Benefi ciários”), na hi-
pótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Benefi ciários por força do 
exercício regular de suas funções na Companhia. § 1º. A Companhia não indenizará o Be-
nefi ciário por (i) atos praticados fora do exercício das atribuições ou poderes; (ii) atos com 
má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos praticados em interesse próprio ou de terceiros, 
em detrimento do interesse social da Companhia; (iv) indenizações decorrentes de ação so-
cial prevista no artigo 159 da Lei das S.A.; e (v) outros excludentes de indenização previstos 
em contrato de indenidade fi rmado com o Benefi ciário. § 2º. Caso seja condenado, por de-
cisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em julgado ou da qual não caiba mais 
recurso, em virtude de atos praticados (i) fora do exercício de suas atribuições; (ii) com má-
fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em 
detrimento do interesse social da Companhia, o Benefi ciário deverá ressarcir a Companhia 
de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos termos da legisla-
ção em vigor. § 3º. As condições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo 
serão determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado 
pelo Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específi co para a 
cobertura de riscos de gestão. Artigo 14. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e desti-
tuíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, será composta de no mínimo 2 (dois) e no 
máximo 7 (sete) membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor 
de Relações com Investidores, e os demais Diretores com a designação que venha a ser atri-
buída em seu instrumento de eleição. Os Diretores poderão acumular cargos. § 1º. O Dire-
tor-Presidente poderá determinar o afastamento imediato, até a Assembleia Geral que de-
liberar sobre a matéria, de qualquer Diretor da Companhia. Artigo 15. Os Diretores serão 
eleitos pela Assembleia Geral, por um prazo de mandato unifi cado de 2 (dois) anos, consi-
derando-se cada ano o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordiná-
rias; sendo permitida a reeleição e destituição. § 1º. O Diretor-Presidente será substituído: 
(i) em caso de afastamento ou impedimento por período de até 30 (trinta) dias, por outro 
Diretor por ele indicado; e (ii) em caso de afastamento por prazo superior a 30 (trinta) dias, 
uma Assembleia Geral deverá ser convocada para promover a eleição de novo Diretor-Pre-
sidente, conforme os procedimentos estabelecidos neste Estatuto Social. § 2º. Os demais 
Diretores (exceto pelo Diretor-Presidente) serão substituídos: (i) nos casos de ausência ou 
impedimento, bem como de afastamento por prazo inferior a 120 (cento e vinte) dias, por 
outro Diretor indicado pelo Diretor-Presidente; e (ii) em caso de afastamento por prazo igual 
ou superior a 120 (cento e vinte) dias ou vacância, uma Assembleia Geral deverá ser convo-
cada para promover a eleição de novo Diretor. § 3º. Os Diretores fi cam dispensados da 
prestação de garantia pelo exercício do cargo. Artigo 16. Das reuniões da Diretoria lavrar-
se-ão atas no respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria, que serão assinadas pelos 
Diretores presentes. Artigo 17. A Diretoria possui todos os poderes para praticar os atos 
necessários ao funcionamento regular dos negócios da Companhia em seu curso normal e 
à consecução do objeto social, respeitados os termos deste Estatuto Social. Artigo 18. Su-
jeito às deliberações dos acionistas, nos termos deste Estatuto Social, compete à Diretoria, 
como órgão colegiado: I. aprovar e submeter, anualmente, o relatório da administração e as 
demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhados do relatório dos auditores inde-
pendentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, 

para apreciação da Assembleia Geral; II. preparar e submeter à aprovação dos acionistas o 
orçamento anual, o plano de negócios operacional e de investimentos e o plano de negó-
cios plurianual; III. deliberar sobre a abertura e o fechamento de fi liais; IV. submeter aos 
acionistas a estrutura básica de organização administrativa da Companhia e de suas con-
troladas, bem como defi nir as atribuições de suas várias unidades; V. submeter aos acionis-
tas o plano de cargos e salários e o quadro de pessoal da Companhia e suas controladas; 
VI. convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132 da Lei 
das S.A.; VII. alienar bens imóveis, ceder direitos reais ou conceder direito real em garantia 
de empréstimos, dentro da alçada prevista neste Estatuto Social; VIII. contratar endivida-
mento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qual-
quer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia, bem como con-
tratar endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dí-
vida, ou a contratação de qualquer outro negócio jurídico envolvendo valores inferiores a 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais); IX. aprovar as instruções a serem dadas aos re-
presentantes da Companhia nas Assembleias Gerais das sociedades em que detenha parti-
cipação acionária, observadas as diretrizes dos acionistas, nos termos deste Estatuto Social; 
e X. decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia 
Geral. § 1º. Compete ao Diretor-Presidente: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar 
todos os negócios e operações da Companhia; (ii) coordenar as atividades dos demais Dire-
tores da Companhia e de suas controladas, observadas as atribuições específi cas previstas 
neste Estatuto Social; (iii) aprovar a estrutura organizacional da Companhia; (iv) dirigir, no 
mais alto nível, as relações institucionais da Companhia; (v) convocar e presidir as reuniões 
da Diretoria; e (vi) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, 
determinadas pela Assembleia Geral. § 2º. Compete ao Diretor de Relações com Investido-
res: (i) prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de 
balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter 
atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da 
CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) representar a Companhia 
isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem ne-
gociados os valores mobiliários da Companhia; e (iii) desempenhar as outras atribuições 
que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente. § 3º. Compe-
te ao Diretor Financeiro: (i) planejar, implementar e coordenar a política fi nanceira da Com-
panhia, além de organizar, elaborar e controlar o orçamento da Companhia; (ii) preparar as 
demonstrações fi nanceiras, gerir a contabilidade e administrar a tesouraria da Companhia 
em atendimento às determinações legais vigentes; (iii) orientar a Companhia na tomada de 
decisões que envolvam riscos de natureza fi nanceira; (iv) elaborar relatórios de natureza fi -
nanceira e prestar informações relativas à sua área de competência aos órgãos da Compa-
nhia; (v) planejar e executar políticas de gestão em sua área de competência; e (vi) desem-
penhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Dire-
tor-Presidente e/ou pela Assembleia Geral; § 4º. Os demais Diretores terão as atribuições 
que lhes forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente e/ou pelos 
acionistas. Artigo 19. A prática dos seguintes atos e/ou a implementação das seguintes 
políticas pela Diretoria e/ou pelos representantes da Companhia devidamente nomeados 
dependerá de prévia manifestação escrita da única acionista Alphaville S.A., manifestada 
em ata, declaração, carta, correio eletrônico ou qualquer outra forma escrita, através de 
seus órgãos societários competentes: I. defi nição do orçamento anual, o orçamento de ca-
pital, o plano de negócios e o plano plurianual da Companhia; II. defi nição do código de 
conduta da Companhia e demais políticas corporativas; III. escolha e destituição dos audi-
tores independentes; IV. contratação de endividamento, sob a forma de empréstimo ou 
emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a es-
trutura de capital da Companhia, bem como autorizar a contratação de endividamento, sob 
a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou a contratação de 
qualquer outro negócio jurídico envolvendo valores iguais ou superiores a R$100.000.000,00 
(cem milhões de reais); V. emissão de notas promissórias comerciais privadas e/ou para ofer-
ta pública de distribuição; VI. aquisição ou alienação de investimentos em participações so-
cietárias e a realização de associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros, 
exceto se no curso normal dos negócios – incluindo a celebração de contratos de parceria, 
associações, consórcios, SCPs e contratos de compra e venda de quotas/ações – ou que ex-
cedam a alçada da Diretoria que venha a ser estabelecida; VII. aquisição ou alienação de 
bens imóveis em valor individual e superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); VIII. 
formalização das alçadas para a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente pela 
Diretoria, bem como a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente de valor supe-
rior a tais alçadas, salvo se a transação estiver contemplada no orçamento anual da Com-
panhia; IX. constituição de ônus reais e a prestação de avais, fi anças e garantias a obriga-
ções próprias, exceto se no curso normal dos negócios ou que excedam a alçada da Direto-
ria que venha a ser estabelecida; X. assinatura de documentos por apenas um membro da 
administração da Companhia, do que se lavrará ata no livro próprio; e XI. defi nição do regi-
mento interno da Diretoria e eventuais Comitês. Parágrafo Único. A Diretoria poderá, 
conforme necessário, formalizar as instruções recebidas na forma deste Artigo em Ata de Re-
união da Diretoria. Artigo 20. A Companhia será sempre representada, em todos os atos, 
(i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procu-
rador; ou (iii) por 2 (dois) procuradores em conjunto. Os procuradores da Companhia deve-
rão sempre estar investidos de especiais e expressos poderes. § 1º. A Companhia poderá ser 
representada por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador nos seguintes casos: I. repre-
sentação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, 
entidades de classes, bem como nas assembleias gerais e reuniões de sócios das sociedades 
nas quais a Companhia participe, sempre respeitando a alçada máxima dos Diretores; II. re-
presentação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho, para matérias de ad-
missão, suspensão ou demissão de empregados, e para acordos trabalhistas; III. emissão de 
duplicatas e endosso das mesmas para fi ns de cobrança; e IV. assinatura de correspondên-
cia de rotina que não crie qualquer responsabilidade para a Companhia. § 2º. A Companhia 
poderá ser representada por apenas 1 (um) procurador, isoladamente, para representação 
perante quaisquer bancos, desde que o instrumento de mandato seja outorgado observado 
o disposto neste Estatuto Social. § 3º. Os atos para os quais este Estatuto Social exija auto-
rização prévia na forma do Artigo 19 só poderão ser praticados uma vez atendido tal requi-
sito. § 4º. Na forma do Artigo 19, poderá ser autorizada a prática de outros atos que vincu-
lem a Companhia por apenas 1 (um) dos membros da Diretoria ou 1 (um) procurador, ou 
ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência, ser restringida, em determina-
dos casos, a representação da Companhia a apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador. 
§ 5º. Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras: (i) todas as pro-
curações serão outorgadas mediante a assinatura de quaisquer 2 (dois) Diretores; (ii) quan-
do o mandato tiver por objeto a prática de atos que dependam da prévia autorização na for-
ma do Artigo 19, a sua outorga fi cará expressamente condicionada à obtenção dessa auto-
rização, que será mencionada em seu texto; e (iii) as procurações deverão especifi car a ex-
tensão dos poderes outorgados, bem como prazo de vigência não superior a 1 (um) ano, sal-
vo quando se tratar de mandato ad judicia, que poderá ter prazo indeterminado. § 6º. São 
expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de 
quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam respei-
to a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, salvo quan-
do expressamente aprovados na forma estabelecida neste Estatuto, sendo a Companhia, 
nestes atos, representada por no mínimo 2 (dois) Diretores, ou por um diretor e um procura-
dor com poderes específi cos para a prática do ato. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 
21. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a 
ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a 
pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei. Artigo 22. Quando 
instalado, o Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos e suplentes em 
igual número (acionistas ou não) todos eles qualifi cados em conformidade com as disposi-
ções legais. § 1º. Os membros do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral 
que aprovar sua instalação. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da realiza-
ção da primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua eleição, podendo ser des-
tituídos e reeleitos. § 2º. Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos cargos far-se-
-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do Conselho Fiscal empossa-
do, observados a exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto 
no Artigo 30, Parágrafo Único, deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais 
aplicáveis. § 3º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impe-
dimentos, pelo respectivo suplente. § 4º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do 
Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Artigo 23. Quando instalado, o 
Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindo-lhe todas as atribuições que 
lhe sejam cometidas por lei. § 1º. As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conse-
lho Fiscal por sua própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus mem-
bros. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente con-
vocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. § 2º. As 
deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria absoluta de votos. Para 
que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros. § 3º. 
Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de 
Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes. Artigo 24. A 
remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fi xada pela Assembleia Geral que os ele-
ger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. Capítulo VI - Exercício So-
cial e Distribuição dos Lucros: Artigo 25. O exercício social coincide com o ano civil. 
Ao término de cada exercício social, serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras previs-
tas em lei. § 1º. Além das demonstrações fi nanceiras, ao fi m de cada exercício social e tri-
mestre, a Companhia fará elaborar as demonstrações fi nanceiras trimestrais, com observân-
cia dos preceitos legais pertinentes. § 2º. Juntamente com as demonstrações fi nanceiras do 
exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação 
a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto Social e na Lei das 
S.A. § 3º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os 
eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição so-
cial. Artigo 26. Após realizadas as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líqui-
do deverá ser alocado da seguinte forma: (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de 
qualquer outra destinação, para constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vin-
te por cento) do capital social da Companhia; (ii) uma parcela do lucro líquido, por propos-
ta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contin-
gências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; (iii) poderá ser destinada para a reserva 
de incentivos fi scais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais 
para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; 
(iv) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item 
“vi” abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral pode-
rá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva 
de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das S.A.; (v) uma parcela não 
superior à diferença entre (a) 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajusta-
do na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A. (incluindo, portanto, eventual destinação 
de parcela do lucro líquido para constituição de reserva para contingências) e (b) a reserva 
indicada no item “iii” acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimen-
tos e capital de giro, que terá por fi m custear investimentos para crescimento e expansão e 
fi nanciar o capital de giro da companhia, fi cando ressalvado que o saldo acumulado desta 
reserva não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social da Companhia; e (vi) 
o saldo remanescente será distribuído aos acionistas como dividendos, assegurada a distri-
buição do dividendo mínimo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 25% (vinte e cin-
co por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das 
S.A. § 1º. O dividendo obrigatório previsto na alínea “vi” no caput deste Artigo não será 
pago nos exercícios em que a Diretoria informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incom-
patível com a situação fi nanceira da Companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, 
deverá emitir parecer sobre esta informação dentro de 5 (cinco) dias da realização da As-
sembleia Geral. § 2º. Lucros retidos nos termos do § 1º deste Artigo serão registrados como 
reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser 
pagos como dividendo assim que a situação fi nanceira da Companhia o permitir. Artigo 
27. A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá: I. distribuir dividendos com base em 
lucros apurados nos balanços semestrais; II. levantar balanços relativos a períodos inferio-
res a um semestre e distribuir dividendos com base nos lucros nele apurados, desde que o 
total de dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das 
reservas de capital de que trata o artigo 182, parágrafo 1º da Lei das S.A.; e III. distribuir di-
videndos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no 
último balanço anual ou semestral; e creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que 
decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao valor dos dividendos a se-
rem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais. Arti-
go 28. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de ca-
pital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável. 
Artigo 29. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) 
anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão 
em favor da Companhia. Capítulo VIII - Juízo Arbitral: Artigo 30. A Companhia, seus 
acionistas, administradores, membros do conselho fi scal, efetivos e suplentes, se houver, 
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Merca-
do, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacio-
nada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros 
do conselho fi scal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na 
Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, 
pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais 
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral. Parágrafo Único. 
A posse dos administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fi ca con-
dicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar a sua sujeição à cláusula 
compromissória, referida no caput deste Artigo 30. Capítulo IX - Da Liquidação da 
Companhia: Artigo 31. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em 
lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação e eleger o liquidante ou 
liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as 
formalidades legais. Parágrafo Único. Nos casos omissos ou duvidosos aplicar-se-ão as 
disposições legais vigentes. Capítulo X - Disposições Finais e Transitórias: Artigo 
32. Os casos omissos no presente Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e 
regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A.
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Para 65% dos executivos de tecnologia 
do segmento de manufatura entrevistados 
na pesquisa “CIO Survey 2020”, elaborada 
pela KPMG e Harvey Nash, a melhoria da 
eficiência operacional é a prioridade para 
os investimentos em tecnologia. Já outros 
34% apontam que o desempenho de uma TI 
estável e consistente é relevante para o setor. 

Adicionalmente, entre as áreas preferen-
ciais para investimento no longo prazo está 
a digitalização através da indústria 4.0, com 
a automação e com o monitoramento dos 
ativos de manufatura. Com relação às mu-
danças no modelo de prestação de serviço, 
o aumento nos serviços gerenciados e o in-
cremento de uma terceirização centralizada 
foram indicados no estudo como importantes 
para o setor de manufatura, com 55% e 53% 
respectivamente, comparados com as outras 
indústrias (51% e 36%, nesta ordem). 

Já no que diz respeito ao aumento da au-
tomação e à diversificação de fornecedores, 
os percentuais do setor de manufatura são 
menores quando confrontados com outros 
segmentos, registrando 64% (manufatura) 
x 71% (outros) para o primeiro item, e 25% 
(manufatura) x 27% (outros), para o segun-
do. “A partir de uma perspectiva otimista, 
mesmo com todas as consequências impostas 
pela pandemia à indústria, a aceleração na 
direção de modelos mais digitais é realmente 
um ponto importante. 

A tecnologia, entendida como meio e não 
como fim, pode fazer com que o setor acelere 
sua eficiência operacional com impactos 
significativos no caixa, aproxime-se dos 
clientes e também encontre novos modelos 
de negócios geradores de receita”, explica o 
sócio-líder para o segmento de manufatura 
da KPMG, Luiz Sávio. 

Segundo o levantamento, os líderes que se 
destacaram em digitalização no segmento de 
manufatura apresentaram uma vantagem em 
relação aos executivos de outros segmentos 
em temas como confiança do cliente (69% x 
59%) e eficiência operacional (54% x 38%). 
A análise indica que quase metade (47%) da 

Eficiência operacional é prioridade no 
setor TI na indústria de manufatura

Para a Fujitsu, empresas necessitam 
de um “firewall humano”

A linha de defesa potencialmente mais eficaz das empresas contra ataques 
cibernéticos é sua própria educação e seu poder de mobilizar funcionários
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à maioria das forças de 
trabalho baseadas em casa. 
Os criminosos cibernéticos 
também estão aproveitando 
ao máximo a pandemia em 
curso para lançar uma série 
de ataques – desde campa-
nhas de desinformação até 
sofisticadas ameaças que se 
aproveitam de redes domés-
ticas não inseguras.

Os resultados revelaram 
que 45% dos entrevistados 
acreditam que a segurança 
cibernética não tem nada a 
ver com eles. Além disso, 
60% disseram que todos 
os funcionários recebem o 
mesmo treinamento de se-
gurança cibernética, apesar 
de diferenças significativas 
em funções e desafios en-
frentados. Das empresas 
que fornecem treinamento, 
61% atualmente a acham 
ineficaz.

A pesquisa também reve-
lou porque os funcionários 
consideram o treinamento 
em segurança cibernética 
pouco eficiente: apenas 26% 
dos trabalhadores não téc-
nicos acham o treinamento 
atrativo, 32% dizem que é 
muito longo, 35% ficam en-
tediados durante o processo, 
e a mesma porcentagem 
diz que é muito técnico. No 
entanto, a gamificação pode 

ser uma alternativa, já que 
a maioria dos entrevistados 
não técnicos (69%) acredita 
que o treinamento é mais 
eficaz quando envolve jogos, 
recompensas ou testes para 
melhorar a consciência ou 
comportamento de segu-
rança.

“As organizações devem 
capacitar e engajar gru-
pos individualmente para 
garantir que eles estejam 
cientes de potenciais riscos à 
segurança – em vez de abor-
recê-los com treinamentos 
pouco atrativos. Através da 
construção de um senso de 
coletivo e engajamento dos 
colaboradores individual-
mente, é possível introduzir 
uma cultura onde o trabalho 
de todos contribui para a 
postura geral de segurança 
da empresa. 

Como diz o ditado: ‘é pre-
ciso uma aldeia para criar 
uma criança’. As energias 
precisam ser empregadas 
para criação de uma cultura 
que passa desde o C-Level 
até os demais funcionários 
de forma a fomentar a edu-
cação suficiente para que 
companhias sejam resilien-
tes às ameaças cibernéticas”, 
explica Hayashi. Fonte: 
(www.fujitsu.com.br).

indústria de manufatura teve um aumento 
com incidentes em segurança cibernética 
devido ao crescimento do trabalho remoto, 
acima da média de outros setores (41%). 

Entre os tipos de ataques sofridos durante 
a pandemia, os executivos destacaram os 
seguintes: phishing (técnica para enganar 
usuários e obter informações confidenciais) 
com 85% e malware (programa de compu-
tador destinado a infiltrasse em um sistema 
operacional de forma ilícita) com 67%. 

“Segurança cibernética tem sido um tema 
relevante para todos os setores nos últimos 
anos, mas a descentralização das atividades 
de trabalho remoto com ataques cada vez 
mais sofisticados, leva o tema para além da 
área de tecnologia, chegando à pauta da 
governança corporativa. Adicionalmente, a 
aceleração de novas tecnologias associada 
à indústria 4.0, se não gerenciadas adequa-
damente, pode gerar prejuízos importantes, 
incluindo o extremo da paralisação de ope-
rações inteiras”, finaliza. 

A pesquisa “CIO Survey 2020”, elaborada 
pela KPMG e Harvey Nash, é o maior le-
vantamento de liderança de TI do mundo, 
conduzida a partir das respostas de mais 
de 4.200 diretores de tecnologia (CIOs) de 
empresas em 83 países. O relatório traz um 
recorte das principais questões apontadas 
pelos executivos de tecnologia no setor 
de indústria de manufatura. Fonte e mais 
informações: (ww.kpmg-brasil).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para
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