
A melhor ideia criativa 
pode vir de um lugar 
que não passa pelo 

seu radar 

Necessidades de 
negócios viram 
briefings todos os 
dias

É o banco que pre
cisa vender mais 
cartão. É a Telco 

que precisa contar para 
os jovens que um plano 
novo é tão flexível quan
to a vida deles. É o Varejo 
que investe com cria
tividade em mais uma 
promoção, por exemplo. 

Cada briefing pede 
uma ideia com um in
sight genuíno e passa por 
um grupo de pessoas, 
normalmente prédefi
nido entre o cliente e a 
agência, até ganhar cor
po e estar na mídia. Esse 
modelo, contudo, tem 
uma falha fundamental. 

Você já revisou um tra
balho que demonstrou 
falta de conhecimento 
do públicoalvo, benefí
cio do produto ou con
texto cultural? Ou talvez 
tenha se esforçado para 
realmente entender a 
barreira do consumidor 
apenas para ver uma 
resposta criativa que 
aborda um problema 
que simplesmente não 
existe? Você não está 
sozinho. 

É provável que tenha 
sido vítima de um pro
cesso criativo clássico 
que atribui um talento 
ao seu briefing simples
mente porque ele estava 
disponível ou “não esta
va trabalhando em outra 
coisa”. Seu briefing está 
sendo tratado por um 
profissional baseado na 
disponibilidade, não na 
capacidade. 

Não seria infinitamen
te mais poderoso usar 
dados e tecnologia para 
acessar uma base maior 
de talentos, ansiosos por 
demonstrar sua capaci
dade e a partir disso des
bloquear uma resposta 
verdadeiramente criativa 
ao que a sua campanha 
pede? E se esse pool de 
talentos se estendesse 
por todos os cantos do 
planeta, em diversas 
comunidades e públicos, 
com experiências e capa
cidades especializadas e 
abrangentes? 

Se olharmos para outras 
indústrias transformadas 
pela tecnologia, vemos 
alocações de recursos 
que superam em muito 
qualquer uma de nossas 
expectativas. Basta olhar 
para o Airbnb, uma plata
forma que agregou com 
sucesso um inventário 
verdadeiramente global 
(oferta) e o colocou ao 
alcance do cliente (de
manda). 

O mero fato de que 
esse negócio não apenas 

sobreviveu, mas prospe
rou durante essa difícil 
pandemia, é uma prova 
não apenas da marca, 
mas do modelo opera
cional sobre o qual eles 
construíram sua propos
ta. A Covid19 também 
está impulsionando uma 
mudança de longo pra
zo em todo o setor de 
marketing e publicidade, 
incluindo uma mudança 
para o trabalho indepen
dente fora das agências 
tradicionais. 

Antes da pandemia, 
já havia uma tendência 
para o modelo freelance 
de trabalho. Pesquisas 
da McKinsey mostram 
que 20% a 30% da po
pulação em idade ativa 
na Europa e nos Estados 
Unidos se dedica a algu
ma forma de trabalho in
dependente, sendo 45% 
deles como sua principal 
fonte de renda. 

E o relatório da Upwork 
Freelancing e a econo
mia em 2019 revelou 
que impressionantes 
35% dos trabalhadores 
americanos eram free
lancers em 2019, com 
50% deles vendo isso 
como uma escolha de 
carreira de longo prazo. 
Uma pesquisa que fize
mos aqui, recentemente, 
com mais de 400 criati
vos (diretores criativos, 
produtores, diretores, 
empresas de produção, 
etc.) de 61 países para 
entender o impacto da 
Covid em toda a indús
tria sobre a receita, os 
custos e as formas de 
trabalho. 

Cerca de 72% dos 
entrevistados tiveram 
que mudar sua forma de 
trabalhar por causa da 
pandemia. Além disso, 
82% preferem trabalhar 
como freelancers agora 
ou como parte de um 
negócio criativo inde
pendente, ao invés de 
trabalhar em um empre
go em tempo integral. 

O otimista que há em 
mim acredita que para 
cada pergunta há uma 
resposta (em algum 
lugar), mas o meu lado 
realista continua a ob
servar velhas maneiras 
de trabalhar em tantos 
setores... A tendência é 
que o uso da tecnologia 
para expandir o leque 
de profissionais capaci
tados para um projeto 
e obter resultados cada 
vez mais impactantes e 
de qualidade maior. 

E você? Já está pronto 
para essa realidade? 

(*) -  É Diretor Regional da América 
Latina na Genero. Formado em 
Publicidade e Propaganda pela 
Faculdade Cásper Líbero, com 

MBA em Negócios pela Fundação 
Dom Cabral. Foi Diretor de Vendas 

no BuzzFeed, Head of Finance na 
Verizon Media e Media Solutions no 

Facebook Brasil.

Ale Lima (*)
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Fabrinox Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ Nº 43.909.506/0001-20 - NIRE 35.201.073.705
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 21/06/2021

Aos 21/06/2021, na sede da sociedade em São Paulo/SP, na Rua Margarida Bicudo, nº 210, Jaçanã, CEP 02275- 110, CNPJ 
43.909.506/0001-20, com seu ato constitutivo registrado na JUCESP/NIRE 35.201.073.705. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade do capital social, conforme segue: (i) Celso Rubens de Palma, RG 3.312.359-SSP-SP, CPF 053.050.988-
15; (ii) Reinaldo Tadeu Calderano, RG 6.332.686- SSP-SP, CPF 670.212.398-15. Nos termos do artigo 1.075, caput, do 
Código Civil, Reinaldo Tadeu Calderano: Presidente, Celso Rubens de Palma: Secretário. Ordem do Dia e Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade:  (1) reduzir o capital social no valor de R$ 30.000,00, mediante a restituição de capital aos 
sócios. (2) que a restituição de capital se dará mediante a entrega, pela Sociedade aos sócios, na proporção de 50% para 
cada sócio, do imóvel objeto da matrícula imobiliária nº 9.745, do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Paulo/SP, n° de contribuinte 067.032.0065-3, o qual foi adquirido conforme R.06 da matrícula, por meio da escritura de venda 
e compra de 09/03/1990 do Cartório de Registro Civil e Anexo de Notas do 22º Subdistrito Tucuruvi - Comarca de São Paulo/
SP, Livro 66, folhas 38/41, com valor contábil de R$ 30.000,00, de acordo com o artigo 22 da Lei nº 9.249, de 26/12/1995; 
(3) como consequência da redução de capital, o capital social passará de R$ 600.000,00, representado por 600.000 quotas 
para R$ 570.000,00, representado por 600.000 quotas com valor nominal de R$ 0,95 cada, totalmente subscritas e integra-
lizadas; (4) autorizar a administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações 
acima, incluindo, mas não se limitando à publicação desta ata no DOESP e em jornal de grande circulação, para todos os 
efeitos do artigo 1.084, §1º, do Código Civil, de modo que, findo o prazo 90 dias contados da data da publicação e não 
tendo havido oposição de credores quanto à redução do capital ou, tendo havido, desde que feita prova do pagamento do 
crédito ou do depósito judicial da importância respectiva, a redução do capital social se torne efetiva, com o arquivamento 
da ata desta reunião e da respectiva alteração de contrato social da Sociedade perante a JUCESP. Encerramento: Nada 
mais. SP,  21/06/2021. Reinaldo Tadeu Calderano: Sócio e Presidente, Celso Rubens de Palma: Sócio e Secretário.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31.05.2021
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 31 de maio de 2021, reuniram-se as acionistas. Convocação 
e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 
em razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme 
assinaturas lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: 
Presidente - Sr. Koichi Nagashima; e Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar 
acerca da indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto no cargo 
de Diretor da Companhia. Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas 
aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, de nacionalidade japonesa, 
portador do Passaporte nº TR8569068, expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, 
junto à matriz em São Paulo/SP, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto; ressalvando-se que 
a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido cargo encontra-se condicionada à liberação 
de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral de Imigração e obtenção do respectivo 
visto consular, nos termos da legislação vigente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro 
próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Koichi Nagashima - 
Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário da Mesa. Acionistas: Marubeni Corporation 
- p/p Koichi Nagashima. Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 297.161/21-0 em 23/06/2021.

Comercial e Empreendimentos Brasil S.A.
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 - NIRE 35.300.049.098

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de junho de
2021, publicada no Jornal Empresas & Negócios, folhas 07 e no Jornal DOE, folhas 46,
nas edições do dia 15/06/2021. Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 308.820/21-6, em 30/06/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instru-
mento, I - Declaram sua intenção de adquirir o controle societário do Banco Induscred
de Investimento S.A. (CNPJ nº 33.588.252/0001-32), em decorrência da partilha de
bens constante da Escritura de Inventário e Partilha, lavrada em 18 de fevereiro de
2020, no Livro n° 1131, Páginas 141/160, 1º Traslado, do Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 30° Subdistrito Ibirapuera da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, do Acordo de Quotistas da AK15 - Empreendimentos
e Participações Limitada, firmado, em 17 de maio de 2021, entre os sócios Vanda
Kissajikian Mordjikian, André Kissajikian, Asdghig Kissajikian e AA - Empreendimentos
e Participações S/A., e de Acordo de Acionistas do Banco Induscred de Investimento
S/A., firmado, em 18 de maio de 2021, entre os acionistas AK 15-Empreendimentos e
Participações Ltda, André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian
da Silveira, o qual passará a funcionar com as características abaixo especificadas,
negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco Central do Brasil: Deno-
minação social: Banco Induscred de Investimento S.A. Local da sede: Composição
societária:. Acionistas Controladores: Nível 1: Pessoa Jurídica: AK 15 - Empreendi-
mentos e Participações Limitada. CNPJ nº 08.284.403/0001-11, Percentual de Parti-
cipação: 49,44 % das ações ON e do Total; Pessoas Físicas: Andre Kissajikian, CPF
nº 075.542.968-09, Percentual de Participação: 33,65 % das ações ON e do Total;
Suely Kissajikian da Silveira, CPF nº 075.542.768-83, Percentual de Participação:
7,27 % das ações ON e do Total; Vanda Kissajikian Mordjikian, CPF nº 075.542.798-07,
Percentual de Participação: 7,27 % das ações ON e do Total. Nível 2: Sócios Contro-
ladores da AK 15 - Empreendimentos e Participações Limitada., Pessoa Jurídica:
AA - Empreendimentos e Participações S/A, CNPJ nº 09.285.493/0001-28, Percentual
de Participação: 37,68116% e do Total; Pessoas Físicas: Asdghig Kissajikian,
CPF/MF sob o n° 388.287.448-12, Percentual de Participação: 62,31159% do Total;
Andre Kissajikian, CPF nº 075.542.968-09, Percentual de Participação: 0,00724 % do
Total; Vanda Kissajikian Mordjikian, CPF nº 075.542.798-07, Percentual de Participa-
ção: 0,00001 % das ações ON e do Total. Nível 3: Acionista Controlador da AA -
Empreendimentos e Participações S/A, Andre Kissajikian, CPF nº 075.542.968-09,
Percentual de Participação: 53,03 % das ações ON. II - Esclarecem que eventuais
objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória,
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo
Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de trinta dias contados da divulgação,
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declaran-
tes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Preen-
cher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do
processo mencionado abaixo. Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Seleci-
onar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema
Financeiro - Deorf mencionado abaixo. Banco Central do Brasil, Departamento de
Organização do Sistema Financeiro (Deorf), Gerência-Técnica em São Paulo - III
(GTSP3), Avenida Paulista, 1.804 - 5º andar, CEP 01310-922 - São Paulo-SP, Processo
nº 188159. São Paulo, 01 de julho de 2021. AK 15 - Empreendimentos e Participações
Limitada., AA - Empreendimentos e Participações S/A, Andre Kissajikian, Suely
Kissajikian da Silveira, Vanda Kissajikian Mordjikian, Asdghig Kissajikian.

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME nº 33.817.677/0001-76 - NIRE 35.300.183.291
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de  2021, às 16:00 horas, na sede social da Sociedade, na 
Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. QUORUM: Acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 
nº 6.404/76. PRESENÇA: A totalidade dos acionistas da Sociedade. MESA: Presidente da 
Assembleia: Sr. Tito Enrique da Silva Neto. Secretário: Sr. Antonio José Nicolini. ORDEM DO DIA: 
Deliberações sobre os seguintes temas: (1) Aprovação das Contas, do Relatório da Diretoria e das 
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2020; e (2) Destinação do lucro líquido do 
exercício findo em 31.12.2020. DELIBERAÇÕES: Analisadas, discutidas e votadas as matérias 
constantes da ordem do dia, os acionistas presentes à Assembleia, com abstenção dos legalmente 
impedidos, deliberaram as matérias listadas na ordem do dia, aprovadas por unanimidade e sem 
restrições: (1) As Contas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, 
relativos ao exercício encerrado em 31.12.2020, documentos esses publicados no Jornal Empresas 
e Negócios e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na forma do artigo 133, § 4º da Lei nº 
6.404/76; (2) Destinar o lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020, no valor total de 
R$ 1.817.853,95 (um milhão, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e três Reais e 
noventa e cinco centavos) na forma abaixo: (i) R$ 90.892,70 (noventa mil, oitocentos e noventa e dois 
Reais e setenta centavos) para a conta de reserva legal; e (ii) R$ 1.726.961,25 (um milhão, setecentos 
e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e um Reais e vinte e cinco centavos) destinados à Reserva 
de Lucros para Equalização de Dividendos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
determinou o Sr. Presidente da Assembleia que fosse lavrada esta ata, de forma sumária, a qual após 
ter sido lida, foi achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2021. 
Assinaturas: Tito Enrique da Silva Neto - Presidente da Assembleia, Antonio José Nicolini - 
Secretário, BANCO ABC BRASIL S.A., representado na forma de seu estatuto social, pelos Diretores 
Vice-Presidentes Sergio Ricardo Borejo e José Eduardo Cintra Laloni, e Tito Enrique da Silva Neto. 
Confere com original lavrado em livro próprio. Antonio José Nicolini - Secretário. Visto: Regina 
Tkatch - OAB/SP nº 250.703. JUCESP nº 269.156/21-5 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: A companhia foi cons-
tituída em 15/10/2012, tendo sua transformação para sociedade por ações 
em 09/03/2018, cuja atividade preponderante é a compra, venda e locação 

Ativo 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 4.987.311 2.689.197
Caixas e Equivalentes 4.710.056 2.413.217
Contas a receber 233.033 228.457
Impostos a recuperar 28.813 28.813
Outros Créditos - AC 15.409 18.710
Não Circulante 19.706.122 19.701.460
Investimentos 17.653.392 17.406.418
Imobilizado 2.052.730 2.295.042
Total do ativo 24.693.433 22.390.657

 31.12.2020 31.12.2019
Receita líquida 2.561.345 2.450.708
Lucro Bruto 2.561.345 2.450.708
Despesas gerais e Administrativas (13.723) (49.368)
Outras receitas e despesas (30) -
Receitas e Despesas Operacionais (13.753) (49.368)
Lucro Operacional 2.547.592 2.401.340
Resultado Financeiro 80.907 121.702
Lucro antes de IR e CS 2.628.499 2.523.042
IRPJ e CSLL (292.409) (264.542)
Lucro líquido 2.336.090 2.258.500

 Capital  Prejuízos 
 Social AFAC Acumulados Total
Saldo em 2018 5.600.000 23.324.000 (8.910.503) 20.013.497
Resultado do exercício - - 2.258.500 2.258.500
Ajuste do exercício anterior - - (29) (29)
Saldo em 2019 5.600.000 23.324.000 (6.652.032) 22.271.968
Resultado do exercício - - 2.336.090 2.336.090
Saldo em 2020 5.600.000 23.324.000 (4.315.942) 24.608.058

Atividades operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Lucro líquido do exercício 2.336.090 2.258.500
Ajustes: Ajuste de exercício anterior - (29)
Variação de ativos e passivos
(Aumento) Redução em contas a receber (4.576) 541
(Aumento) Redução em outros créditos 3.301 1.170
Aumento (Redução) em fornecedores (44.381) 44.381
Aumento (Redução) em obrigações tributárias 10.020 52.998
Aumento (Redução) em outras contas a pagar 1.047 (838.454)
Caixa após atividades operacionais 2.301.501 1.519.107
Atividades de investimento
Aquisições de ativo imobilizado 242.312 18.263.153
Aquisições de propriedades para investimentos (246.974) (18.505.465)
Caixa após atividades de investimento (4.662) (242.312)
Atividades de financiamento
Caixa após atividades de financiamento - -
Aumento líquido nas disponibilidades 2.296.839 1.276.795
Saldo de caixa no início do exercício 2.413.217 1.136.422
Saldo de caixa no final do exercício 4.710.056 2.413.217
Variação 2.296.839 1.276.795

Balanço Patrimonial Demonstrações de Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Passivo 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 85.375 118.689
Fornecedores - 44.381
Obrigações Tributárias - PC 84.328 74.308
Outras Contas a Pagar - PC 1.047 -
Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 24.608.058 22.271.968
Capital Social 5.600.000 5.600.000
AFAC 23.324.000 23.324.000
Prejuízos Acumulados (4.315.942) (6.652.032)
Total Passivo 24.693.433 22.390.657

de imóveis e sublocações e está estabelecida na Avenida Ibirapuera, 2332, 
conjunto 11, Torre II, Sala 06 - Indianópolis/SP. Em 06/04/2018, a companhia 
adquiriu propriedades no município de Campo Mourão com uma área de 
19.921,33 m², e equipamentos do segmento de supermercados e postos de 
combustível principalmente durante o ano de 2019, cujo o objetivo é aufe-

rir renda por meio de locação. A versão completa das demonstrações con-
tábeis auditadas está à disposição dos acionistas na sede da companhia.

Cesar A. Pires. Viana - Diretor
Adailton de Souza Santos - Contador CPF 562.786.679-91

Succesair Gestão de Bens S.A.
CNPJ 17.106.125/0001-01

Demonstrações Contábeis 2020/2019

Giopris Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 65.718.777/0001-31 - NIRE 35.221.399.614

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 30/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 9.275.732,00 para R$ 7.275.732,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Michigan Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 26.828.314/0001-70 - NIRE 35.230.309.665

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 30/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 20.994.000,00 para R$ 13.994.000,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Toscana Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 10.298.932/0001-16 - NIRE 35.222.624.158

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 31/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 7.100.500,00 para R$ 3.100.500,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Ype Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 15.007.125/0001-10 - NIRE 35.226.249.416

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 31/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 5.198.200,00 para R$ 4.748.200,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Eucatex Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/MF nº 14.675.270/0001-07 - NIRE 35.230.250.181

10ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as Partes: Eucatex S/A Indústria e Comércio, 
CNPJ/MF nº 56.643.018/0001-66, ECTX Indústria e Comércio Ltda., CNPJ/MF nº 77.769.388/0001-14; únicas só-
cias da Eucatex Indústria e Comércio Ltda., com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, 
Torre I, 11º andar, Sala 4, Vila Nova Conceição, SP/SP, CEP 04.543-900, CNPJ/MF nº 14.675.270/0001-07, têm, 
entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições: 
1) Com a anuência da sócia Ectx Indústria e Comércio Ltda, neste ato, e na melhor forma de direito, a sócia Eu-
catex S/A Indústria e Comércio, reduzirá a sua participação societária por considerar o valor excessivo em relação 
ao objeto da sociedade de R$ 647.915.575,50, para R$ 366.382.238,24, conforme abaixo demonstrado, cujo o laudo 
de avaliação ficará arquivado na sede da empresa. Apenas para ajuste/arrendamento serão desprezadas as frações/
casas decimais.  Sócias: Valor Capital Social Atual R$: Devolução Capital Social R$: Valor Capital Social Após 
Devolução R$: Eucatex S/A Indústria e Comércio: 647.915.575,00, 281.533.337,26,  366.382.238,24; ECTX Indús-
tria e Comércio Ltda: Valor Capital 72.001.607,61, Capital Social Após Devolução R$: 72.001.607,61. Valor Total 
R$: 719.917.183,00, 281.533.337,26, 438.383.845,85. 2) Diante disso, o item V - Do Capital Social e da Responsa-
bilidade dos Sócios, Cláusula 5ª passará a ter a seguinte redação: O capital social da sociedade, totalmente integra-
lizado em moeda corrente do país, é de R$ 438.383.845,00, dividido em 438.383.845 quotas iguais, com valor nomi-
nal de R$ 1,00, assim distribuídas entre os sócios: Sócias: Quotas: Valor Participação R$: Eucatex S/A Indústria 
e comércio:  366.382.238,  66.382.238,00; ECTX Indústria e Comércio Ltda: 72.001.607, 72.001.607,00. Total: 
438.383.845, 438.383.845,00. 3) Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas 
pelo presente instrumento. São Paulo (SP), 01/06/2021. Eucatex S.A. Indústria e Comércio: Otávio Maluf, José 
Antônio Goulart de Carvalho; ECTX Indústria e Comércio Ltda. Otávio Maluf, José Antônio Goulart de Carvalho.

Para obter êxito, tor
nase indispensável 
apostar na organiza

ção diária, principalmente 
do tempo de dedicação em 
cada tarefa a ser executada. 

Buscar ferramentas digi
tais de gerenciamento de 
atividades, concentrar nas 
demandas e até mesmo apos
tar na meditação, podem 
ser algumas alternativas de 
otimização do trabalho no 
dia a dia da empresa. 

O estudo “Empreendedo
rismo Informal no Brasil”, 
lançado recentemente pelo 
Sebrae, mostra que a for
malização do empreendedor 
está diretamente ligada ao 
aumento da quantidade de 
horas dedicadas ao trabalho 
na empresa. Segundo o le
vantamento, entre os donos 
de pequenos negócios que 
dedicam até 14h por semana 
para a empresa, o nível de 
formalização é de apenas 
17%. Já entre os empreende
dores que dedicam 49 horas 
ou mais ao negócio, a taxa de 
formalização (empresa com 
CNPJ) alcança 49%. 

Para a analista de rela
cionamento com cliente do 
Sebrae, Carolina Moraes, a 
boa administração do tempo 
interfere inclusive na gestão 
da vida. “É necessário ter 

A formalização do empreendedor está diretamente 
ligada ao aumento da quantidade de horas dedicadas ao 

trabalho na empresa.

Organização do tempo é fundamental 
para quem quer empreender

As pessoas que têm perfil empreendedor devem levar em consideração a realidade do mercado, antes 
de abrir uma empresa, e estruturar um cuidadoso plano de negócios

ficaram claras. Tudo isso 
evita retrabalho, desper
dício de tempo, energia 
e dinheiro”, acrescenta a 
analista. Outra orienta
ção é observar o que faz 
o empreendedor perder 
tempo. “Vale monitorar 
o tempo gasto nas redes 
sociais, por exemplo, já 
que elas possuem me
canismos minimamente 
pensados para manter 
as pessoas conectadas 
o maior tempo possível”, 
recomenta.

	 •	Programas - Ao ajudar 
as equipes a agilizar o 
trabalho, a ferramenta 
colaborativa e online 
Trello é uma das opções 
disponíveis no mercado. 
Ela possibilita a inclusão 
de todas as atividades da 
empresa, marcar os res
ponsáveis por cada tare
fa, visualizar quando foi 
feita, além da viabilidade 
de estabelecer prazos. 

Para gerenciar o tempo, 
também vale testar a técnica 
Pomodoro Timer, criada em 
1980, por Francesco Cirilo. 
Por meio dela, dá para sepa
rar as tarefas em pequenos 
intervalos de 25 minutos, 
chamados de “pomodoros”, 
e definindo ainda pausas de 
descanso (AI/Sebrae).

foco e concentração. Além 
disso, viver o presente com 
presença. A nossa mente é 
um instrumento muito po
deroso, mas geralmente está 
desfocada com projeções do 
futuro ou com lembranças do 
passado. Quanto mais con
seguirmos estar plenamente 
no presente, mais o tempo 
será otimizado. Assim, as 
coisas costumam ocorrer de 
forma mais fluida”, comenta.
	 •	Metas - Segundo Ca

rolina, tornase indis
pensável estabelecer 
prioridades e objetivos 
no ambiente de traba
lho. “Vale diferenciar 
coisas importantes de 
coisas urgentes. Ao des

trinchar as atividades, 
é essencial identificar 
em uma empresa quem 
ficará responsável por 
cada uma delas. E, as
sim, estabelecer uma 
rotina, sabendo aonde 
se pretende chegar. A 
disciplina e a força de 
vontade são fundamen
tais para alcançar os 
objetivos”.

  O terceiro passo é dele
gar funções, sem deixar 
a comunicação de lado. 
“Não dá para o empreen
dedor fazer tudo, ainda 
mais quando a empresa 
está crescendo. É im
portante certificar se as 
demandas repassadas 
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Fabrinox Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ Nº 43.909.506/0001-20 - NIRE 35.201.073.705
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 21/06/2021

Aos 21/06/2021, na sede da sociedade em São Paulo/SP, na Rua Margarida Bicudo, nº 210, Jaçanã, CEP 02275- 110, CNPJ 
43.909.506/0001-20, com seu ato constitutivo registrado na JUCESP/NIRE 35.201.073.705. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade do capital social, conforme segue: (i) Celso Rubens de Palma, RG 3.312.359-SSP-SP, CPF 053.050.988-
15; (ii) Reinaldo Tadeu Calderano, RG 6.332.686- SSP-SP, CPF 670.212.398-15. Nos termos do artigo 1.075, caput, do 
Código Civil, Reinaldo Tadeu Calderano: Presidente, Celso Rubens de Palma: Secretário. Ordem do Dia e Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade:  (1) reduzir o capital social no valor de R$ 30.000,00, mediante a restituição de capital aos 
sócios. (2) que a restituição de capital se dará mediante a entrega, pela Sociedade aos sócios, na proporção de 50% para 
cada sócio, do imóvel objeto da matrícula imobiliária nº 9.745, do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Paulo/SP, n° de contribuinte 067.032.0065-3, o qual foi adquirido conforme R.06 da matrícula, por meio da escritura de venda 
e compra de 09/03/1990 do Cartório de Registro Civil e Anexo de Notas do 22º Subdistrito Tucuruvi - Comarca de São Paulo/
SP, Livro 66, folhas 38/41, com valor contábil de R$ 30.000,00, de acordo com o artigo 22 da Lei nº 9.249, de 26/12/1995; 
(3) como consequência da redução de capital, o capital social passará de R$ 600.000,00, representado por 600.000 quotas 
para R$ 570.000,00, representado por 600.000 quotas com valor nominal de R$ 0,95 cada, totalmente subscritas e integra-
lizadas; (4) autorizar a administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações 
acima, incluindo, mas não se limitando à publicação desta ata no DOESP e em jornal de grande circulação, para todos os 
efeitos do artigo 1.084, §1º, do Código Civil, de modo que, findo o prazo 90 dias contados da data da publicação e não 
tendo havido oposição de credores quanto à redução do capital ou, tendo havido, desde que feita prova do pagamento do 
crédito ou do depósito judicial da importância respectiva, a redução do capital social se torne efetiva, com o arquivamento 
da ata desta reunião e da respectiva alteração de contrato social da Sociedade perante a JUCESP. Encerramento: Nada 
mais. SP,  21/06/2021. Reinaldo Tadeu Calderano: Sócio e Presidente, Celso Rubens de Palma: Sócio e Secretário.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31.05.2021
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 31 de maio de 2021, reuniram-se as acionistas. Convocação 
e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 
em razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme 
assinaturas lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: 
Presidente - Sr. Koichi Nagashima; e Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar 
acerca da indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto no cargo 
de Diretor da Companhia. Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas 
aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, de nacionalidade japonesa, 
portador do Passaporte nº TR8569068, expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, 
junto à matriz em São Paulo/SP, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto; ressalvando-se que 
a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido cargo encontra-se condicionada à liberação 
de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral de Imigração e obtenção do respectivo 
visto consular, nos termos da legislação vigente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro 
próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Koichi Nagashima - 
Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário da Mesa. Acionistas: Marubeni Corporation 
- p/p Koichi Nagashima. Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 297.161/21-0 em 23/06/2021.

Comercial e Empreendimentos Brasil S.A.
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 - NIRE 35.300.049.098

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de junho de
2021, publicada no Jornal Empresas & Negócios, folhas 07 e no Jornal DOE, folhas 46,
nas edições do dia 15/06/2021. Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 308.820/21-6, em 30/06/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

A melhor ideia criativa 
pode vir de um lugar 
que não passa pelo 

seu radar 

Necessidades de 
negócios viram 
briefings todos os 
dias

É o banco que pre
cisa vender mais 
cartão. É a Telco 

que precisa contar para 
os jovens que um plano 
novo é tão flexível quan
to a vida deles. É o Varejo 
que investe com cria
tividade em mais uma 
promoção, por exemplo. 

Cada briefing pede 
uma ideia com um in
sight genuíno e passa por 
um grupo de pessoas, 
normalmente prédefi
nido entre o cliente e a 
agência, até ganhar cor
po e estar na mídia. Esse 
modelo, contudo, tem 
uma falha fundamental. 

Você já revisou um tra
balho que demonstrou 
falta de conhecimento 
do públicoalvo, benefí
cio do produto ou con
texto cultural? Ou talvez 
tenha se esforçado para 
realmente entender a 
barreira do consumidor 
apenas para ver uma 
resposta criativa que 
aborda um problema 
que simplesmente não 
existe? Você não está 
sozinho. 

É provável que tenha 
sido vítima de um pro
cesso criativo clássico 
que atribui um talento 
ao seu briefing simples
mente porque ele estava 
disponível ou “não esta
va trabalhando em outra 
coisa”. Seu briefing está 
sendo tratado por um 
profissional baseado na 
disponibilidade, não na 
capacidade. 

Não seria infinitamen
te mais poderoso usar 
dados e tecnologia para 
acessar uma base maior 
de talentos, ansiosos por 
demonstrar sua capaci
dade e a partir disso des
bloquear uma resposta 
verdadeiramente criativa 
ao que a sua campanha 
pede? E se esse pool de 
talentos se estendesse 
por todos os cantos do 
planeta, em diversas 
comunidades e públicos, 
com experiências e capa
cidades especializadas e 
abrangentes? 

Se olharmos para outras 
indústrias transformadas 
pela tecnologia, vemos 
alocações de recursos 
que superam em muito 
qualquer uma de nossas 
expectativas. Basta olhar 
para o Airbnb, uma plata
forma que agregou com 
sucesso um inventário 
verdadeiramente global 
(oferta) e o colocou ao 
alcance do cliente (de
manda). 

O mero fato de que 
esse negócio não apenas 

sobreviveu, mas prospe
rou durante essa difícil 
pandemia, é uma prova 
não apenas da marca, 
mas do modelo opera
cional sobre o qual eles 
construíram sua propos
ta. A Covid19 também 
está impulsionando uma 
mudança de longo pra
zo em todo o setor de 
marketing e publicidade, 
incluindo uma mudança 
para o trabalho indepen
dente fora das agências 
tradicionais. 

Antes da pandemia, 
já havia uma tendência 
para o modelo freelance 
de trabalho. Pesquisas 
da McKinsey mostram 
que 20% a 30% da po
pulação em idade ativa 
na Europa e nos Estados 
Unidos se dedica a algu
ma forma de trabalho in
dependente, sendo 45% 
deles como sua principal 
fonte de renda. 

E o relatório da Upwork 
Freelancing e a econo
mia em 2019 revelou 
que impressionantes 
35% dos trabalhadores 
americanos eram free
lancers em 2019, com 
50% deles vendo isso 
como uma escolha de 
carreira de longo prazo. 
Uma pesquisa que fize
mos aqui, recentemente, 
com mais de 400 criati
vos (diretores criativos, 
produtores, diretores, 
empresas de produção, 
etc.) de 61 países para 
entender o impacto da 
Covid em toda a indús
tria sobre a receita, os 
custos e as formas de 
trabalho. 

Cerca de 72% dos 
entrevistados tiveram 
que mudar sua forma de 
trabalhar por causa da 
pandemia. Além disso, 
82% preferem trabalhar 
como freelancers agora 
ou como parte de um 
negócio criativo inde
pendente, ao invés de 
trabalhar em um empre
go em tempo integral. 

O otimista que há em 
mim acredita que para 
cada pergunta há uma 
resposta (em algum 
lugar), mas o meu lado 
realista continua a ob
servar velhas maneiras 
de trabalhar em tantos 
setores... A tendência é 
que o uso da tecnologia 
para expandir o leque 
de profissionais capaci
tados para um projeto 
e obter resultados cada 
vez mais impactantes e 
de qualidade maior. 

E você? Já está pronto 
para essa realidade? 

(*) -  É Diretor Regional da América 
Latina na Genero. Formado em 
Publicidade e Propaganda pela 
Faculdade Cásper Líbero, com 

MBA em Negócios pela Fundação 
Dom Cabral. Foi Diretor de Vendas 

no BuzzFeed, Head of Finance na 
Verizon Media e Media Solutions no 

Facebook Brasil.

Ale Lima (*)
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Fabrinox Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ Nº 43.909.506/0001-20 - NIRE 35.201.073.705
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 21/06/2021

Aos 21/06/2021, na sede da sociedade em São Paulo/SP, na Rua Margarida Bicudo, nº 210, Jaçanã, CEP 02275- 110, CNPJ 
43.909.506/0001-20, com seu ato constitutivo registrado na JUCESP/NIRE 35.201.073.705. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade do capital social, conforme segue: (i) Celso Rubens de Palma, RG 3.312.359-SSP-SP, CPF 053.050.988-
15; (ii) Reinaldo Tadeu Calderano, RG 6.332.686- SSP-SP, CPF 670.212.398-15. Nos termos do artigo 1.075, caput, do 
Código Civil, Reinaldo Tadeu Calderano: Presidente, Celso Rubens de Palma: Secretário. Ordem do Dia e Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade:  (1) reduzir o capital social no valor de R$ 30.000,00, mediante a restituição de capital aos 
sócios. (2) que a restituição de capital se dará mediante a entrega, pela Sociedade aos sócios, na proporção de 50% para 
cada sócio, do imóvel objeto da matrícula imobiliária nº 9.745, do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Paulo/SP, n° de contribuinte 067.032.0065-3, o qual foi adquirido conforme R.06 da matrícula, por meio da escritura de venda 
e compra de 09/03/1990 do Cartório de Registro Civil e Anexo de Notas do 22º Subdistrito Tucuruvi - Comarca de São Paulo/
SP, Livro 66, folhas 38/41, com valor contábil de R$ 30.000,00, de acordo com o artigo 22 da Lei nº 9.249, de 26/12/1995; 
(3) como consequência da redução de capital, o capital social passará de R$ 600.000,00, representado por 600.000 quotas 
para R$ 570.000,00, representado por 600.000 quotas com valor nominal de R$ 0,95 cada, totalmente subscritas e integra-
lizadas; (4) autorizar a administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações 
acima, incluindo, mas não se limitando à publicação desta ata no DOESP e em jornal de grande circulação, para todos os 
efeitos do artigo 1.084, §1º, do Código Civil, de modo que, findo o prazo 90 dias contados da data da publicação e não 
tendo havido oposição de credores quanto à redução do capital ou, tendo havido, desde que feita prova do pagamento do 
crédito ou do depósito judicial da importância respectiva, a redução do capital social se torne efetiva, com o arquivamento 
da ata desta reunião e da respectiva alteração de contrato social da Sociedade perante a JUCESP. Encerramento: Nada 
mais. SP,  21/06/2021. Reinaldo Tadeu Calderano: Sócio e Presidente, Celso Rubens de Palma: Sócio e Secretário.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31.05.2021
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 31 de maio de 2021, reuniram-se as acionistas. Convocação 
e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 
em razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme 
assinaturas lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: 
Presidente - Sr. Koichi Nagashima; e Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar 
acerca da indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto no cargo 
de Diretor da Companhia. Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas 
aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, de nacionalidade japonesa, 
portador do Passaporte nº TR8569068, expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, 
junto à matriz em São Paulo/SP, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto; ressalvando-se que 
a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido cargo encontra-se condicionada à liberação 
de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral de Imigração e obtenção do respectivo 
visto consular, nos termos da legislação vigente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro 
próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Koichi Nagashima - 
Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário da Mesa. Acionistas: Marubeni Corporation 
- p/p Koichi Nagashima. Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 297.161/21-0 em 23/06/2021.

Comercial e Empreendimentos Brasil S.A.
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 - NIRE 35.300.049.098

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de junho de
2021, publicada no Jornal Empresas & Negócios, folhas 07 e no Jornal DOE, folhas 46,
nas edições do dia 15/06/2021. Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 308.820/21-6, em 30/06/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instru-
mento, I - Declaram sua intenção de adquirir o controle societário do Banco Induscred
de Investimento S.A. (CNPJ nº 33.588.252/0001-32), em decorrência da partilha de
bens constante da Escritura de Inventário e Partilha, lavrada em 18 de fevereiro de
2020, no Livro n° 1131, Páginas 141/160, 1º Traslado, do Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 30° Subdistrito Ibirapuera da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, do Acordo de Quotistas da AK15 - Empreendimentos
e Participações Limitada, firmado, em 17 de maio de 2021, entre os sócios Vanda
Kissajikian Mordjikian, André Kissajikian, Asdghig Kissajikian e AA - Empreendimentos
e Participações S/A., e de Acordo de Acionistas do Banco Induscred de Investimento
S/A., firmado, em 18 de maio de 2021, entre os acionistas AK 15-Empreendimentos e
Participações Ltda, André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian
da Silveira, o qual passará a funcionar com as características abaixo especificadas,
negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco Central do Brasil: Deno-
minação social: Banco Induscred de Investimento S.A. Local da sede: Composição
societária:. Acionistas Controladores: Nível 1: Pessoa Jurídica: AK 15 - Empreendi-
mentos e Participações Limitada. CNPJ nº 08.284.403/0001-11, Percentual de Parti-
cipação: 49,44 % das ações ON e do Total; Pessoas Físicas: Andre Kissajikian, CPF
nº 075.542.968-09, Percentual de Participação: 33,65 % das ações ON e do Total;
Suely Kissajikian da Silveira, CPF nº 075.542.768-83, Percentual de Participação:
7,27 % das ações ON e do Total; Vanda Kissajikian Mordjikian, CPF nº 075.542.798-07,
Percentual de Participação: 7,27 % das ações ON e do Total. Nível 2: Sócios Contro-
ladores da AK 15 - Empreendimentos e Participações Limitada., Pessoa Jurídica:
AA - Empreendimentos e Participações S/A, CNPJ nº 09.285.493/0001-28, Percentual
de Participação: 37,68116% e do Total; Pessoas Físicas: Asdghig Kissajikian,
CPF/MF sob o n° 388.287.448-12, Percentual de Participação: 62,31159% do Total;
Andre Kissajikian, CPF nº 075.542.968-09, Percentual de Participação: 0,00724 % do
Total; Vanda Kissajikian Mordjikian, CPF nº 075.542.798-07, Percentual de Participa-
ção: 0,00001 % das ações ON e do Total. Nível 3: Acionista Controlador da AA -
Empreendimentos e Participações S/A, Andre Kissajikian, CPF nº 075.542.968-09,
Percentual de Participação: 53,03 % das ações ON. II - Esclarecem que eventuais
objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória,
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo
Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de trinta dias contados da divulgação,
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declaran-
tes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Preen-
cher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do
processo mencionado abaixo. Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Seleci-
onar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema
Financeiro - Deorf mencionado abaixo. Banco Central do Brasil, Departamento de
Organização do Sistema Financeiro (Deorf), Gerência-Técnica em São Paulo - III
(GTSP3), Avenida Paulista, 1.804 - 5º andar, CEP 01310-922 - São Paulo-SP, Processo
nº 188159. São Paulo, 01 de julho de 2021. AK 15 - Empreendimentos e Participações
Limitada., AA - Empreendimentos e Participações S/A, Andre Kissajikian, Suely
Kissajikian da Silveira, Vanda Kissajikian Mordjikian, Asdghig Kissajikian.

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME nº 33.817.677/0001-76 - NIRE 35.300.183.291
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de  2021, às 16:00 horas, na sede social da Sociedade, na 
Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. QUORUM: Acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 
nº 6.404/76. PRESENÇA: A totalidade dos acionistas da Sociedade. MESA: Presidente da 
Assembleia: Sr. Tito Enrique da Silva Neto. Secretário: Sr. Antonio José Nicolini. ORDEM DO DIA: 
Deliberações sobre os seguintes temas: (1) Aprovação das Contas, do Relatório da Diretoria e das 
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2020; e (2) Destinação do lucro líquido do 
exercício findo em 31.12.2020. DELIBERAÇÕES: Analisadas, discutidas e votadas as matérias 
constantes da ordem do dia, os acionistas presentes à Assembleia, com abstenção dos legalmente 
impedidos, deliberaram as matérias listadas na ordem do dia, aprovadas por unanimidade e sem 
restrições: (1) As Contas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, 
relativos ao exercício encerrado em 31.12.2020, documentos esses publicados no Jornal Empresas 
e Negócios e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na forma do artigo 133, § 4º da Lei nº 
6.404/76; (2) Destinar o lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020, no valor total de 
R$ 1.817.853,95 (um milhão, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e três Reais e 
noventa e cinco centavos) na forma abaixo: (i) R$ 90.892,70 (noventa mil, oitocentos e noventa e dois 
Reais e setenta centavos) para a conta de reserva legal; e (ii) R$ 1.726.961,25 (um milhão, setecentos 
e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e um Reais e vinte e cinco centavos) destinados à Reserva 
de Lucros para Equalização de Dividendos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
determinou o Sr. Presidente da Assembleia que fosse lavrada esta ata, de forma sumária, a qual após 
ter sido lida, foi achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2021. 
Assinaturas: Tito Enrique da Silva Neto - Presidente da Assembleia, Antonio José Nicolini - 
Secretário, BANCO ABC BRASIL S.A., representado na forma de seu estatuto social, pelos Diretores 
Vice-Presidentes Sergio Ricardo Borejo e José Eduardo Cintra Laloni, e Tito Enrique da Silva Neto. 
Confere com original lavrado em livro próprio. Antonio José Nicolini - Secretário. Visto: Regina 
Tkatch - OAB/SP nº 250.703. JUCESP nº 269.156/21-5 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: A companhia foi cons-
tituída em 15/10/2012, tendo sua transformação para sociedade por ações 
em 09/03/2018, cuja atividade preponderante é a compra, venda e locação 

Ativo 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 4.987.311 2.689.197
Caixas e Equivalentes 4.710.056 2.413.217
Contas a receber 233.033 228.457
Impostos a recuperar 28.813 28.813
Outros Créditos - AC 15.409 18.710
Não Circulante 19.706.122 19.701.460
Investimentos 17.653.392 17.406.418
Imobilizado 2.052.730 2.295.042
Total do ativo 24.693.433 22.390.657

 31.12.2020 31.12.2019
Receita líquida 2.561.345 2.450.708
Lucro Bruto 2.561.345 2.450.708
Despesas gerais e Administrativas (13.723) (49.368)
Outras receitas e despesas (30) -
Receitas e Despesas Operacionais (13.753) (49.368)
Lucro Operacional 2.547.592 2.401.340
Resultado Financeiro 80.907 121.702
Lucro antes de IR e CS 2.628.499 2.523.042
IRPJ e CSLL (292.409) (264.542)
Lucro líquido 2.336.090 2.258.500

 Capital  Prejuízos 
 Social AFAC Acumulados Total
Saldo em 2018 5.600.000 23.324.000 (8.910.503) 20.013.497
Resultado do exercício - - 2.258.500 2.258.500
Ajuste do exercício anterior - - (29) (29)
Saldo em 2019 5.600.000 23.324.000 (6.652.032) 22.271.968
Resultado do exercício - - 2.336.090 2.336.090
Saldo em 2020 5.600.000 23.324.000 (4.315.942) 24.608.058

Atividades operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Lucro líquido do exercício 2.336.090 2.258.500
Ajustes: Ajuste de exercício anterior - (29)
Variação de ativos e passivos
(Aumento) Redução em contas a receber (4.576) 541
(Aumento) Redução em outros créditos 3.301 1.170
Aumento (Redução) em fornecedores (44.381) 44.381
Aumento (Redução) em obrigações tributárias 10.020 52.998
Aumento (Redução) em outras contas a pagar 1.047 (838.454)
Caixa após atividades operacionais 2.301.501 1.519.107
Atividades de investimento
Aquisições de ativo imobilizado 242.312 18.263.153
Aquisições de propriedades para investimentos (246.974) (18.505.465)
Caixa após atividades de investimento (4.662) (242.312)
Atividades de financiamento
Caixa após atividades de financiamento - -
Aumento líquido nas disponibilidades 2.296.839 1.276.795
Saldo de caixa no início do exercício 2.413.217 1.136.422
Saldo de caixa no final do exercício 4.710.056 2.413.217
Variação 2.296.839 1.276.795

Balanço Patrimonial Demonstrações de Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Passivo 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 85.375 118.689
Fornecedores - 44.381
Obrigações Tributárias - PC 84.328 74.308
Outras Contas a Pagar - PC 1.047 -
Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 24.608.058 22.271.968
Capital Social 5.600.000 5.600.000
AFAC 23.324.000 23.324.000
Prejuízos Acumulados (4.315.942) (6.652.032)
Total Passivo 24.693.433 22.390.657

de imóveis e sublocações e está estabelecida na Avenida Ibirapuera, 2332, 
conjunto 11, Torre II, Sala 06 - Indianópolis/SP. Em 06/04/2018, a companhia 
adquiriu propriedades no município de Campo Mourão com uma área de 
19.921,33 m², e equipamentos do segmento de supermercados e postos de 
combustível principalmente durante o ano de 2019, cujo o objetivo é aufe-

rir renda por meio de locação. A versão completa das demonstrações con-
tábeis auditadas está à disposição dos acionistas na sede da companhia.

Cesar A. Pires. Viana - Diretor
Adailton de Souza Santos - Contador CPF 562.786.679-91

Succesair Gestão de Bens S.A.
CNPJ 17.106.125/0001-01

Demonstrações Contábeis 2020/2019

Giopris Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 65.718.777/0001-31 - NIRE 35.221.399.614

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 30/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 9.275.732,00 para R$ 7.275.732,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Michigan Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 26.828.314/0001-70 - NIRE 35.230.309.665

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 30/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 20.994.000,00 para R$ 13.994.000,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Toscana Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 10.298.932/0001-16 - NIRE 35.222.624.158

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 31/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 7.100.500,00 para R$ 3.100.500,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Ype Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 15.007.125/0001-10 - NIRE 35.226.249.416

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 31/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 5.198.200,00 para R$ 4.748.200,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Eucatex Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/MF nº 14.675.270/0001-07 - NIRE 35.230.250.181

10ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as Partes: Eucatex S/A Indústria e Comércio, 
CNPJ/MF nº 56.643.018/0001-66, ECTX Indústria e Comércio Ltda., CNPJ/MF nº 77.769.388/0001-14; únicas só-
cias da Eucatex Indústria e Comércio Ltda., com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, 
Torre I, 11º andar, Sala 4, Vila Nova Conceição, SP/SP, CEP 04.543-900, CNPJ/MF nº 14.675.270/0001-07, têm, 
entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições: 
1) Com a anuência da sócia Ectx Indústria e Comércio Ltda, neste ato, e na melhor forma de direito, a sócia Eu-
catex S/A Indústria e Comércio, reduzirá a sua participação societária por considerar o valor excessivo em relação 
ao objeto da sociedade de R$ 647.915.575,50, para R$ 366.382.238,24, conforme abaixo demonstrado, cujo o laudo 
de avaliação ficará arquivado na sede da empresa. Apenas para ajuste/arrendamento serão desprezadas as frações/
casas decimais.  Sócias: Valor Capital Social Atual R$: Devolução Capital Social R$: Valor Capital Social Após 
Devolução R$: Eucatex S/A Indústria e Comércio: 647.915.575,00, 281.533.337,26,  366.382.238,24; ECTX Indús-
tria e Comércio Ltda: Valor Capital 72.001.607,61, Capital Social Após Devolução R$: 72.001.607,61. Valor Total 
R$: 719.917.183,00, 281.533.337,26, 438.383.845,85. 2) Diante disso, o item V - Do Capital Social e da Responsa-
bilidade dos Sócios, Cláusula 5ª passará a ter a seguinte redação: O capital social da sociedade, totalmente integra-
lizado em moeda corrente do país, é de R$ 438.383.845,00, dividido em 438.383.845 quotas iguais, com valor nomi-
nal de R$ 1,00, assim distribuídas entre os sócios: Sócias: Quotas: Valor Participação R$: Eucatex S/A Indústria 
e comércio:  366.382.238,  66.382.238,00; ECTX Indústria e Comércio Ltda: 72.001.607, 72.001.607,00. Total: 
438.383.845, 438.383.845,00. 3) Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas 
pelo presente instrumento. São Paulo (SP), 01/06/2021. Eucatex S.A. Indústria e Comércio: Otávio Maluf, José 
Antônio Goulart de Carvalho; ECTX Indústria e Comércio Ltda. Otávio Maluf, José Antônio Goulart de Carvalho.

Para obter êxito, tor
nase indispensável 
apostar na organiza

ção diária, principalmente 
do tempo de dedicação em 
cada tarefa a ser executada. 

Buscar ferramentas digi
tais de gerenciamento de 
atividades, concentrar nas 
demandas e até mesmo apos
tar na meditação, podem 
ser algumas alternativas de 
otimização do trabalho no 
dia a dia da empresa. 

O estudo “Empreendedo
rismo Informal no Brasil”, 
lançado recentemente pelo 
Sebrae, mostra que a for
malização do empreendedor 
está diretamente ligada ao 
aumento da quantidade de 
horas dedicadas ao trabalho 
na empresa. Segundo o le
vantamento, entre os donos 
de pequenos negócios que 
dedicam até 14h por semana 
para a empresa, o nível de 
formalização é de apenas 
17%. Já entre os empreende
dores que dedicam 49 horas 
ou mais ao negócio, a taxa de 
formalização (empresa com 
CNPJ) alcança 49%. 

Para a analista de rela
cionamento com cliente do 
Sebrae, Carolina Moraes, a 
boa administração do tempo 
interfere inclusive na gestão 
da vida. “É necessário ter 

A formalização do empreendedor está diretamente 
ligada ao aumento da quantidade de horas dedicadas ao 

trabalho na empresa.

Organização do tempo é fundamental 
para quem quer empreender

As pessoas que têm perfil empreendedor devem levar em consideração a realidade do mercado, antes 
de abrir uma empresa, e estruturar um cuidadoso plano de negócios

ficaram claras. Tudo isso 
evita retrabalho, desper
dício de tempo, energia 
e dinheiro”, acrescenta a 
analista. Outra orienta
ção é observar o que faz 
o empreendedor perder 
tempo. “Vale monitorar 
o tempo gasto nas redes 
sociais, por exemplo, já 
que elas possuem me
canismos minimamente 
pensados para manter 
as pessoas conectadas 
o maior tempo possível”, 
recomenta.

	 •	Programas - Ao ajudar 
as equipes a agilizar o 
trabalho, a ferramenta 
colaborativa e online 
Trello é uma das opções 
disponíveis no mercado. 
Ela possibilita a inclusão 
de todas as atividades da 
empresa, marcar os res
ponsáveis por cada tare
fa, visualizar quando foi 
feita, além da viabilidade 
de estabelecer prazos. 

Para gerenciar o tempo, 
também vale testar a técnica 
Pomodoro Timer, criada em 
1980, por Francesco Cirilo. 
Por meio dela, dá para sepa
rar as tarefas em pequenos 
intervalos de 25 minutos, 
chamados de “pomodoros”, 
e definindo ainda pausas de 
descanso (AI/Sebrae).

foco e concentração. Além 
disso, viver o presente com 
presença. A nossa mente é 
um instrumento muito po
deroso, mas geralmente está 
desfocada com projeções do 
futuro ou com lembranças do 
passado. Quanto mais con
seguirmos estar plenamente 
no presente, mais o tempo 
será otimizado. Assim, as 
coisas costumam ocorrer de 
forma mais fluida”, comenta.
	 •	Metas - Segundo Ca

rolina, tornase indis
pensável estabelecer 
prioridades e objetivos 
no ambiente de traba
lho. “Vale diferenciar 
coisas importantes de 
coisas urgentes. Ao des

trinchar as atividades, 
é essencial identificar 
em uma empresa quem 
ficará responsável por 
cada uma delas. E, as
sim, estabelecer uma 
rotina, sabendo aonde 
se pretende chegar. A 
disciplina e a força de 
vontade são fundamen
tais para alcançar os 
objetivos”.

  O terceiro passo é dele
gar funções, sem deixar 
a comunicação de lado. 
“Não dá para o empreen
dedor fazer tudo, ainda 
mais quando a empresa 
está crescendo. É im
portante certificar se as 
demandas repassadas 
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A melhor ideia criativa 
pode vir de um lugar 
que não passa pelo 

seu radar 

Necessidades de 
negócios viram 
briefings todos os dias

É o banco que pre-
cisa vender mais 
cartão. É a Telco 

que precisa contar para 
os jovens que um plano 
novo é tão flexível quanto 
a vida deles. É o Varejo que 
investe com criatividade 
em mais uma promoção, 
por exemplo. 

Cada briefing pede uma 
ideia com um in sight 
genuíno e passa por um 
grupo de pessoas, nor-
malmente pré-definido 
entre o cliente e a agência, 
até ganhar corpo e estar 
na mídia. Esse modelo, 
contudo, tem uma falha 
fundamental. 

Você já revisou um tra-
balho que demonstrou 
falta de conhecimento do 
público-alvo, benefício do 
produto ou contexto cul-
tural? Ou talvez tenha se 
esforçado para realmente 
entender a barreira do 
consumidor apenas para 
ver uma resposta criativa 
que aborda um problema 
que simplesmente não 
existe? Você não está 
sozinho. 

É provável que tenha 
sido vítima de um pro-
cesso criativo clássico 
que atribui um talento 
ao seu briefing simples-
mente porque ele estava 
disponível ou “não estava 
trabalhando em outra 
coisa”. Seu briefing está 
sendo tratado por um 
profissional baseado na 
disponibilidade, não na 
capacidade. 

Não seria infinitamente 
mais poderoso usar dados 
e tecnologia para acessar 
uma base maior de talen-
tos, ansiosos por demons-
trar sua capacidade e a 
partir disso desbloquear 
uma resposta verdadeira-
mente criativa ao que a sua 
campanha pede? E se esse 
pool de talentos se esten-
desse por todos os cantos 
do planeta, em diversas 
comunidades e públicos, 
com experiências e capa-
cidades especializadas e 
abrangentes? 

Se olharmos para outras 
indústrias transformadas 
pela tecnologia, vemos 
alocações de recursos que 
superam em muito qual-
quer uma de nossas expec-
tativas. Basta olhar para 
o Airbnb, uma plataforma 
que agregou com sucesso 
um inventário verdadei-
ramente global (oferta) 
e o colocou ao alcance do 
cliente (demanda). 

O mero fato de que esse 

negócio não apenas so-
breviveu, mas prosperou 
durante essa difícil pan-
demia, é uma prova não 
apenas da marca, mas do 
modelo operacional sobre 
o qual eles construíram 
sua proposta. A Covid-19 
também está impulsionan-
do uma mudança de longo 
prazo em todo o setor de 
marketing e publicidade, 
incluindo uma mudança 
para o trabalho indepen-
dente fora das agências 
tradicionais. 

Antes da pandemia, 
já havia uma tendência 
para o modelo freelance 
de trabalho. Pesquisas da 
McKinsey mostram que 
20% a 30% da população 
em idade ativa na Europa 
e nos Estados Unidos se 
dedica a alguma forma de 
trabalho independente, 
sendo 45% deles como sua 
principal fonte de renda. 

E o relatório da Upwork 
Freelancing e a economia 
em 2019 revelou que im-
pressionantes 35% dos 
trabalhadores americanos 
eram freelancers em 2019, 
com 50% deles vendo isso 
como uma escolha de car-
reira de longo prazo. Uma 
pesquisa que fizemos aqui, 
recentemente, com mais 
de 400 criativos (direto-
res criativos, produtores, 
diretores, empresas de 
produção, etc.) de 61 
países para entender o 
impacto da Covid em toda 
a indústria sobre a receita, 
os custos e as formas de 
trabalho. 

Cerca de 72% dos entre-
vistados tiveram que mu-
dar sua forma de trabalhar 
por causa da pandemia. 
Além disso, 82% preferem 
trabalhar como freelan-
cers agora ou como parte 
de um negócio criativo 
independente, ao invés de 
trabalhar em um emprego 
em tempo integral. 

O otimista que há em 
mim acredita que para 
cada pergunta há uma res-
posta (em algum lugar), 
mas o meu lado realista 
continua a observar velhas 
maneiras de trabalhar 
em tantos setores... A 
tendência é que o uso da 
tecnologia para expandir o 
leque de profissionais ca-
pacitados para um projeto 
e obter resultados cada 
vez mais impactantes e 
de qualidade maior. 

E você? Já está pronto 
para essa realidade? 

(*) -  É Diretor Regional da América 
Latina na Genero. Formado em 
Publicidade e Propaganda pela 
Faculdade Cásper Líbero, com 

MBA em Negócios pela Fundação 
Dom Cabral. Foi Diretor de Vendas 

no BuzzFeed, Head of Finance na 
Verizon Media e Media Solutions no 

Facebook Brasil.

Ale Lima (*)

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões 
neste jornal, consulte 

sua agência 
de confiança, 
ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

Para obter êxito, tor-
na-se indispensável 
apostar na organiza-

ção diária, principalmente 
do tempo de dedicação 
em cada tarefa a ser exe-
cutada. 

Buscar ferramentas di-
gitais de gerenciamento 
de atividades, concentrar 
nas demandas e até mes-
mo apostar na meditação, 
podem ser algumas alter-
nativas de otimização do 
trabalho no dia a dia da 
empresa. 

O estudo “Empreendedo-
rismo Informal no Brasil”, 
lançado recentemente 
pelo Sebrae, mostra que 
a formalização do empre-
endedor está diretamente 
ligada ao aumento da quan-
tidade de horas dedicadas 
ao trabalho na empresa. 
Segundo o levantamento, 
entre os donos de peque-
nos negócios que dedicam 
até 14h por semana para a 
empresa, o nível de forma-
lização é de apenas 17%. Já 
entre os empreendedores 
que dedicam 49 horas ou 
mais ao negócio, a taxa 
de formalização (empresa 
com CNPJ) alcança 49%. 

Para a analista de rela-
cionamento com cliente do 
Sebrae, Carolina Moraes, a 
boa administração do tem-
po interfere inclusive na 
gestão da vida. “É necessá-
rio ter foco e concentração. 
Além disso, viver o presen-
te com presença. A nossa 
mente é um instrumento 
muito poderoso, mas geral-
mente está desfocada com 
projeções do futuro ou com 
lembranças do passado. 
Quanto mais conseguirmos 
estar plenamente no pre-
sente, mais o tempo será 

otimizado. Assim, as coisas 
costumam ocorrer de for-
ma mais fluida”, comenta.
	 •	Metas - Segundo Ca-

rolina, torna-se indis-
pensável estabelecer 
prioridades e objetivos 
no ambiente de traba-
lho. “Vale diferenciar 
coisas importantes de 
coisas urgentes. Ao des-
trinchar as atividades, 
é essencial identificar 
em uma empresa quem 
ficará responsável por 
cada uma delas. E, as-
sim, estabelecer uma 
rotina, sabendo aonde se 
pretende chegar. A disci-

plina e a força de vontade 
são fundamentais para 
alcançar os objetivos”.

  O terceiro passo é 
delegar funções, sem 
deixar a comunicação 
de lado. “Não dá para 
o empreendedor fa-
zer tudo, ainda mais 
quando a empresa está 
crescendo. É impor-
tante certificar se as 
demandas repassadas 
ficaram claras. Tudo 
isso evita retrabalho, 
desperdício de tempo, 
energia e dinheiro”, 
acrescenta a analista. 
Outra orientação é 

observar o que faz o 
empreendedor perder 
tempo. “Vale monitorar 
o tempo gasto nas redes 
sociais, por exemplo, 
já que elas possuem 
mecanismos minima-
mente pensados para 
manter as pessoas co-
nectadas o maior tempo 
possível”, recomenta.

	 •	Programas - Ao ajudar 
as equipes a agilizar o 
trabalho, a ferramenta 
colaborativa e online 
Trello é uma das opções 
disponíveis no mer-
cado. Ela possibilita a 
inclusão de todas as 
atividades da empresa, 
marcar os responsáveis 
por cada tarefa, visua-
lizar quando foi feita, 
além da viabilidade de 
estabelecer prazos. 

Para gerenciar o tempo, 
também vale testar a técni-
ca Pomodoro Timer, criada 
em 1980, por Francesco 
Cirilo. Por meio dela, dá 
para separar as tarefas em 
pequenos intervalos de 
25 minutos, chamados de 
“pomodoros”, e definindo 
ainda pausas de descanso 
(AI/Sebrae).


