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Num processo de compra 
e venda de empresas, o 
chamado Mergers and 
Acquisitions (M&A) ou 
Fusões & Aquisições 
(F&A) temos uma 
fase de mudança de 
cultura que se não for 
bem gerida pode ser 
bastante prejudicial 
para a empresa recém 
adquirida ou investida

É por este motivo que 
muitas vezes é ne-
cessário manter o 

fundador ou os majoritários 
da empresa adquirida nos 
atos de gestão durante um 
período de tempo após re-
alizada a aquisição.

Nesse cenário, é necessá-
rio que se apliquem formas 
de incentivo para que o fun-
dador se sinta estimulado a 
trabalhar pelo crescimento e 
transição da empresa.  Uma 
das formas mais eficazes é a 
forma de remuneração es-
tabelecida nas cláusulas de 
“earn out”, que são aquelas 
onde o fundador tem uma 
remuneração extra caso 
consiga fornecer resultados 
positivos de crescimento 
para a empresa.

Nessa cláusula, além do 
Preço de Aquisição da em-
presa, os Vendedores terão 
direito a uma remuneração 
adicional (Earn-Out) no 
valor máximo anual para 
cada ano-calendário desde 
que preenchidas, cumu-
lativamente, as seguintes 
condições:
 (i) as metas de Earn

-Out sejam atingidas 

respectivamente 
para cada ano cor-
respondente;

 (ii) nenhum dos Vende-
dores tenham volun-
tariamente rescindi-
do o seu Contrato de 
Administração antes 
do período mínimo 
de três anos após o 
Fechamento; e

 (iii) o correspondente 
Contrato de Admi-
nistração não tenha 
sido descumprido 
ou rescindido por 
razões imputáveis 
ao respectivo Ven-
dedor.

Qualquer valor de Earn-
Out, devido de acordo com 
as condições acima, será 
pago em dinheiro pelo 
Comprador aos respectivos 
Vendedores, alocado de 
forma equivalente entre 
eles, dentro de 6 (seis) 
meses do término de cada 
ano-calendário correspon-
dente. 

Essa modalidade de re-
muneração pode ser alte-
rada como qualquer outra 
cláusula, dependendo das 
condições negociais esta-
belecidas entre comprador 
e vendedor, sempre visando 
o estímulo do Vendedor (só-
cio fundador ou majoritário 
vendedor) em empregar 
seus melhores esforços para 
o crescimento da empresa 
vendida.

(*) - Formada pela Mackenzie, Pós em 
Direito Processual Civil na PUC-SP, 

Extensão na FGV Law em Tributação, 
é professora de direito empresarial 
na USP. É Mediadora,  formada pela 

Faculdade Legale.

Mundo corporativo

Sheila Shimada (*)

Como remunerar os 
fundadores das empresas no 

processo de M&A

Não é sensato que uma empresa vincule 
a sua imagem de forma equivocada.

Atualmente é uma 
pauta que também 
está em discussão em 

âmbito mundial. De acordo 
com a Mazars, auditoria e 
consultoria empresarial, 
refere-se a uma prática que 
algumas empresas usam 
para promover artificialmen-
te, por meio de anúncios e 
discursos, uma imagem de 
marca ambientalmente res-
ponsável, sustentável, mas 
que não necessariamente é 
a realidade. 

Rodrigo Viñau, sócio-líder 
de consultoria da Mazars, 
alerta que, apesar de um 
primeiro momento a ideia 
parecer tentadora, não é 
sensato que uma empresa 
vincule a sua imagem de 
forma equivocada. “Quando 
o mercado identifica que isso 
não é prática da companhia 
e sim uma ação de greenwa-
shing, a marca perde credi-
bilidade instantaneamente. 

No mundo de cancelamen-
to em que vivemos, o impacto 
no negócio é imediato, com 
redução de vendas e falta de 
credibilidade para eventuais 
ações que a marca faz e que 
de fato seja de responsabi-
lidade ambiental ou social”. 
Para entender a importância 
que os fundos de ESG têm 
no mercado financeiro, a 

Desde o começo da pan-
demia o setor de e-com-
merce bateu recordes e 
abriu oportunidades para 
novas formas de consumo. 
Apesar disso, o consumidor 
brasileiro ainda se mantém 
fiel na compra física quando 
o objeto de desejo é um 
produto de beleza. 

Segundo pesquisa reali-
zada pela startup Opinion 
Box com exclusividade para 
a Flora, indústria de bens 
de consumo detentora das 
marcas Francis, Neutrox e 
Kolene, 64% do público pre-
ferem realizar as compras em 
lojas físicas, principalmente 
de cosméticos e produtos 
para cuidados pessoais.

De acordo com o estudo, 
que entrevistou 449 homens 
e 672 mulheres acima de 
16 anos de todas as regi-
ões do país, para mais de 
60% dos entrevistados, o 
grande motivo de escolher 
a loja física é ‘ver e sentir’ 
o produto pessoalmente. A 
experimentação, inclusive, 
é um fator transformador 
na opinião dos consumi-
dores entrevistados, visto 
que 84% informaram que já 
compraram produtos que 
receberam como amostra 
grátis. 

“Temos uma presença 
forte nos canais físicos, 
pois sabemos que nossos 
clientes têm preferência 
por experimentar o produto 
antes de comprar. Ainda 
assim, nossa estratégia é 
omnichannel: entendemos 
que quem decide o local 
de compra é o cliente, e a 
geração Z, por exemplo, já 
tem um perfil mais adepto 
a canais digitais, até mesmo 
por buscarem outras for-

mas de experimentação dos 
produtos, como os clubes 
de assinatura”, comenta 
Lígia Vulcano, Head de 
Marketing e Inovação da 
Unidade de Negócios Ca-
belos da Flora. 

Quando não há a possi-
bilidade de experimentar 
o produto, a opinião de 
amigos ou familiares vale 
tanto ou até mais que a 
indicação de especialistas, 
quase metade dos entrevis-
tados (48%) indicaram que 
estariam mais propensos 
a comprar um produto 
caso tenha recebido uma 
indicação, contra 44% que 
compraria caso tivesse 
a sido recomendado por 
um especialista. Em ter-
mos geracionais, os dados 
confirmam a percepção 
geral de que a Geração Z 
continua conectada, sendo 
os mais adeptos da compra 
online de todas as outras 
gerações analisadas na pes-
quisa (Millennials, GenX e 
BabyBoomers). 

“Sabemos que as novas 
gerações estão quase sem-
pre conectadas e consomem 
muito conteúdo das redes 
sociais”, afirma Lígia. “Por 
isso firmamos uma parceria 
com a startup VidMob para 
orientar nossas campanhas 
nas redes. Estamos utili-
zando inteligência artificial 
de forma inovadora para 
mensurar o desempenho das 
nossas peças criativas, a fim 
de otimizar as campanhas 
digitais das nossas marcas 
de produtos para cabelos e, 
assim, estreitar o relaciona-
mento com nossos consu-
midores”, finaliza. - Fonte e 
mais informações: (https://
flora.com.br/).

Greenwashing: como 
identificar empresas que 

maquiam suas informações? 
Não somente o Brasil, mas o mundo todo tem abordado constantemente sobre a importância do ESG 
- Environmental, Social and Corporate Governance, que, traduzindo, significa Governança Ambiental, 
Social e Corporativa. Mas, e sobre greenwashing, ou maquiagem verde, você já ouviu falar? 
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VA tais, mas sem explicar os mo-
tivos, a falta de informação, 
quando há selo criado pela 
própria empresa e não por 
um instituto de validação, 
entre outros”. 

Alguns exemplos de práti-
cas de greenwashing: quan-
do um produto é feito de 
madeira e a empresa diz 
ser proveniente de reflo-
restamento, mas não ne-
cessariamente tem um selo 
confirmando essa origem e 
o consumidor não consegue 
atestar. Outra forma comum 
é a camuflagem de efeitos 
de um eventual benefício 
ambiental; por exemplo, 
um determinado produto 
reciclável, que utiliza tanta 
água ou energia para reciclar 
que não necessariamente se 
torna uma virtude do ponto 
de vista ambiental. 

Outro caso é declarar que 
o produto é biodegradável, 
mas não fica claro quanto 
tempo demora para sua 
degradação em um aterro 
sanitário. Leva quanto tem-
po? Pode ser 100 anos? “O 
ESG é algo que você precisa 
fazer da porta para fora, mas 
precisa ter consistência da 
porta para dentro”, finaliza 
Rodrigo Viñau. - Fonte e 
outras informações: (https://
por.mazars.com.br/).

carteira ISE3, desde o ano 
em que foi criada (2005), 
teve uma rentabilidade po-
sitiva de 296%, contra 223% 
da carteira formada pelas 
ações que compõem o índice 
Ibovespa. 

Dentro do universo em-
presarial, Viñau diz que, 
com o tempo, cada vez mais 
vai ser possível mensurar as 
iniciativas relacionadas ao 
ESG. “Cada vez mais estão 
surgindo certificações, e a 
ideia é que rapidamente elas 
sejam exigidas. Há algumas 
certificações para ESG como 
um todo, selos que podem 
ser obtidos de uma entidade 
governamental, uma certi-
ficação válida por alguma 
agência de certificação que 

seja reconhecida pelo mer-
cado, são características por 
meio das quais a gente pode 
reconhecer se uma empresa 
é de fato sustentável”. 

O executivo acrescen-
ta que a identificação de 
sustentabilidade pode ser 
mesmo complexa, pois exige 
um nível de pesquisa e co-
nhecimento sobre a empresa 
e suas práticas efetivas. “O 
que se deve observar são os 
sinais que podem mostrar 
que é preciso tomar cuidado, 
como quando a companhia 
utiliza uma linguagem confu-
sa, pouco transparente, com 
muitos termos técnicos, uma 
imagem muito sugestiva, 
uma autodeclaração exal-
tando as questões ambien-

Itens de beleza: seis em cada dez 
consumidores preferem ir às lojas

Medo, cansaço, angústia, incerteza, 
esperança. Esses são apenas alguns 
dos sentimentos que invadem a mente 
de milhares de brasileiros no retorno às 
atividades presenciais. Ainda que a crise 
sanitária causada pelo Coronavírus não 
tenha se encerrado, diversas empresas 
estão retomando o trabalho in loco de 
forma gradativa. 

No mundo corporativo, os desafios 
do período pós-vacina são muitos. No 
entanto, o sucesso desse retorno de-
penderá de lideranças compassivas, 
que se preocupam genuinamente com 
o bem-estar de seus times. “A pandemia 
trouxe um turbilhão de sentimentos para 
a vida das pessoas, o que, consequente-
mente, repercutiu na saúde mental dos 
trabalhadores. 

No cenário corporativo torna-se fun-
damental trazer a responsabilidade de 
cuidado com os colaboradores para as 
lideranças, a fim de que elas desenvol-
vam a compaixão e o lado humano para 
entender as necessidades de cada pes-
soa. Afinal, ninguém está retornando à 
rotina como antes”, aponta Carine Roos, 
CEO e fundadora da Newa Consultoria.

Atualmente, o Brasil é considerado o 
país mais ansioso do mundo e o quinto 
mais depressivo, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Dessa for-
ma, não só no mundo pós-vacina, mas 
também no mundo pós-pandemia, será 
extremamente valioso para os líderes o 
desenvolvimento de um olhar humani-
zado e cuidadoso com os times. 

“A compaixão vai além da empatia. É 

buscar sistematicamente aliviar o sofri-
mento do outro buscando meios para 
que as pessoas se sintam bem e felizes 
no trabalho. As empresas terão que se 
readaptar nesse sentido, de compreender 
o outro genuinamente, de ouví-lo e auxi-
liá-lo em suas necessidades, para assim 
promover ambientes saudáveis e psico-
logicamente seguros”, reforça Carine.

A CEO também compartilha dicas prá-
ticas para que gestores consigam fazer 
este retorno da melhor forma: “Conversar 
diariamente com o time, ouvir genuina-
mente o que os colaboradores têm a dizer 
e promover esse espaço aberto de trocas 
contínuas podem ser boas opções para que 
os funcionários se sintam acolhidos nesse 
processo”, finaliza. - Fonte e outras in-
formações: (https://somosnewa.com.br/)

Responsabilidade dos líderes em ambiente 
acolhedor no retorno às atividades

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DAVID DE OLIVEIRA SANT'ANA, profissão: advogado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 19/07/1970, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Geraldo Francisco 
de Sant'Ana e de Ilsonete de Oliveira Sant'Ana. A pretendente: NATÉRCIA TOLEDO 
SANCHEZ, profissão: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente, SP, data-nascimento: 14/05/1976, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, filha de Valter Sanchez e de Lydia Toledo Sanchez.

O pretendente: ALEXANDRE CAPARROZ DE SOUZA, profissão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/12/1972, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Salvador de Souza Filho e 
de Izabel Caparroz de Souza. A pretendente: ELISÂNGELA NUNES DE MENEZES, 
profissão: atendente de aeroporto, estado civil: solteira, naturalidade: em Teresina, PI, 
data-nascimento: 12/03/1977, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Francisco Menezes e de Rosimeiry Ferreira Nunes.

O pretendente: HIAGO CEZAR RIBEIRO FIDALGO, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/06/1992, residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Fidalgo e de Suely Aparecida Ribeiro Fildalgo. A 
pretendente: TALLITA LUIZ ESTEVES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 18/04/1993, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Fernando Sérgio Esteves e de Tatiana Luiz Esteves.

O pretendente: ELIAS SILVA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 05/08/1962, residente e domiciliado em Penha de França, São 
Paulo, SP, filho de Jaides Silva e de Emilia Mirella de Filippis Silva. A pretendente: ELISABE-
TE PEIXOTO BAHR, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 11/03/1968, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Edgard Bahr e de Diva Peixoto Bahr.

O pretendente: WILIANS DOMICIANO, profissão: publicitário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 06/01/1970, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Samuel Domiciano e de Elza 
Jolnai Domiciano. A pretendente: PATRICIA REGINA BARBOSA MADURO, profissão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-
nascimento: 15/11/1975, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
José Vicente Maduro e de Sonia Regina Barbosa Maduro.

O pretendente: MARCELO CURI DE SOUZA, profissão: fisioterapeuta, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 16/12/1991, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Maria de Souza e de 
Miriam Aparecida Curi de Souza. A pretendente: BIANCA MELHADO BESSAS ZANARDI, 
profissão: terapeuta ocupacional, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 17/01/1992, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha 
de Nelson de Jesus Zanardi e de Denise Melhado Bessas Zanardi.

O pretendente: ALVARO DOS SANTOS JOAQUIM JÚNIOR, profissão: farmacêutico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/01/1976, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Alvaro dos San-
tos Joaquim e de Raymunda Ferreira Joaquim. A pretendente: LUDIMILLA SOUZA 
ANDRADE, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Ribeira 
do Pombal, BA, data-nascimento: 17/12/1986, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Pedro Fonseca de Andrade e de Rita de Cassia 
Evangelista Souza Andrade.

O pretendente: GUSTAVO YUKI CABRAL AMIOKA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 05/11/1994, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Patricia Hitomi 
Cabral Amioka. A pretendente: MAIARA COSTA CAMILO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 29/07/1994, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Romualdo Pires 
Camilo e de Marly Costa Camilo.

O pretendente: WESLEY PEREIRA LOPES, profissão: garçom, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 03/05/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valdomiro 
Ferreira Lopes e de Jenisse Pereira Conceição. A pretendente: PRISCILA CHINCOA 
LEMES, profissão: agente de viagens, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 06/05/1986, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Walter Queiroz Lemes e de Elza Maria 
Chincoa Lemes.

O pretendente: MARCELO MENDES, profissão: motorista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 28/12/1977, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mauro Mendes e de Doroti 
Bulgarelli Mendes. A pretendente: MICHELLE AGUIAR, profissão: consultora de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nasci-
mento: 23/07/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Vera Lucia Aguiar.

O pretendente: WENDELL HENRIQUE DOS SANTOS, profissão: executivo comer-
cial, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
24/08/1995, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edson 
José dos Santos e de Valeska da Silva Quadrado dos Santos. A pretendente: VITÓRIA 
RODRIGUES DA ROCHA, profissão: assistente de administração, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/09/1996, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Vicente da Rocha e de Carla 
Cristina Rodrigues da Silva.

O pretendente: RODRIGO SOUZA DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/07/2000, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Carlos Gomes da Silva e de Edilma Gomes 
de Souza. A pretendente: KAROLAYNE DA SILVA FERNANDES, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
30/11/2001, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luiz 
Carlos Fernandes e de Sandra da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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