
www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira 06 de julho de 2022

www.netjen.com.br

3

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Maio de 2022
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela Vista,
São Paulo - SP, às 10h00 no dia 25 de maio de 2022, reuniram-se os acionistas. Convocação e
Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, 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, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi, Diretor da Companhia.
Ordem do dia: Deliberar acerca de: I) a nomeação dos Srs. Hidekatsu Ito, Masaki Kawamura, Daisuke
Sasaki, Shuhei Kon, e da Sra. Kaori Fukui, ao cargo de Diretor(a) da Companhia; e II) a renúncia dos
Srs. Yuji Furukawa e Yasuhiro Tanno; e III) a reafirmação da renúncia do Sr. Kuniaki Muraki e da Sra.
Ayako Nisawa. Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por
unanimidade de votos, I) a nomeação dos Srs. Hidekatsu Ito, de nacionalidade japonesa, casado, do
comércio, portador do Passaporte nº TR9272351, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº F574582V,
inscrito no CPF sob o nº 115.351.221-10, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar,
Bela Vista, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor Comercial, junto à matriz em São Paulo/SP em
substituição ao Sr. Yoshitomo Homma; Masaki Kawamura, de nacionalidade japonesa, casado, do
comércio, portador do Passaporte nº TS1534014, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº F577544O,
inscrito no CPF sob o nº 115.450.931-13, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar,
Bela Vista, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor Comercial, junto à matriz em São Paulo/SP em
substituição à Sra. Yuka Imura; Daisuke Sasaki, de nacionalidade japonesa, casado, do comércio, portador
do Passaporte nº TT1975395, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº F575536X, inscrito no CPF sob o nº
115.305.581-31, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela Vista, São Paulo - SP,
para o cargo de Diretor Administrativo, junto à matriz em São Paulo/SP em substituição ao Sr. Yasuhiro
Tanno; Shuhei Kon, de nacionalidade japonesa, solteiro, do comércio, portador do Passaporte nº
TR1854186, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº F566549P, inscrito no CPF sob o nº 115.351.241-64,
com endereço comercial na Rua Levindo Lopes, 323, 5º andar, sala nº 500, Savassi, Belo Horizonte - MG,
para o cargo de Diretor Comercial, junto à filial de Belo Horizonte/MG em substituição ao Sr. Yuji
Furukawa; Kaori Fukui, de nacionalidade japonesa, divorciada, do comércio, portadora do Passaporte nº
TT1944283, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº V355614B, inscrito no CPF sob o nº 115.388.691-01,
com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, para o cargo de
Diretora Administrativa, junto à matriz em São Paulo/SP em substituição ao Sr. Michiaki Kimura. No ato
da nomeação, declaram os Srs. Hidekatsu Ito, Masaki Kawamura, Daisuke Sasaki, Shuhei Kon, e a
Sra. Kaori Fukui, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a
administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade. II) a aceitação da renúncia dos Srs. Yuji Furukawa e Yasuhiro Tanno aos cargos de
Diretor Comercial e Administrativo da Companhia, respectivamente, a partir das datas de 25/03/2022 e
08/04/2022, respectivamente, fazendo constar em ata o agradecimento dos acionistas por seus
préstimos à companhia. III) a reafirmação da renúncia do Sr. Kuniaki Muraki e da Sra. Ayako Nisawa
aos cargos de diretores da Companhia, ocorridas em 29/11/2020 e 29/03/2021, respectivamente.
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.
Confere com o original lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia. Mesa: Koichi
Nagashima - Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation
p.p. Koichi Nagashima, Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 314.336/22-9 em sessão de 22/06/2022.

Existindo contrato 
de associação válido 
firmado entre as partes, 
não há de se falar em 
reconhecimento de 
vínculo de emprego 
entre escritório de 
advocacia e advogado 
associado, ainda que 
estivessem presentes a 
subordinação jurídica e 
a pessoalidade

Com esse entendi-
mento, o ministro 
do Supremo Tribunal 

Federal Dias Toffoli sus-
pendeu os efeitos de uma 
reclamação trabalhista em 
fase de execução e anulou 
as decisões proferidas no 
processo, cuja ação origi-
nária foi movida por uma 
advogada que, entre os anos 
de 2014 e 2016, trabalhou 
como sócia quotista em 
sociedade de advogados.

A ação procedente foi 
confirmada em segunda 
instância, levando a questão 
ao STF através de recurso 
interposto pelo escritório 
demandado, que sustentou 
que a Corte reconhece a lici-
tude da terceirização e que 
a Constituição Federal não 

privilegia forma determina-
da de divisão de trabalho.

Dias Toffoli aceitou os 
argumentos da sociedade 
de advogados, uma que 
existem decisões proferidas 
pelo STF, nas quais defendi-
da a licitude da terceirização 
ou qualquer outra forma de 
divisão do trabalho entre 
pessoas jurídicas distintas. 
Toffoli citou ainda que a 
primeira turma já decidiu 
ser lícita a terceirização por 
“pejotizacao” na RC 39.351: 
”O STF já decidiu acerca da 
regularidade da contratação 
de profissional liberal da 
área médica para prestar 
serviços terceirizados na 
atividade-fim da contratan-
te. Neste caso trata-se de 
advogado, profissional libe-
ral que tem discernimento 
acerca das condições de sua 
contratação”, destacou.

Portanto, não há de se 
falar em vinculo emprega-
ticio em caso de advogado 
associado em escritório de 
advocacia.

Eduardo Moisés

Advogado sócio 
quotista não tem 

vínculo trabalhista, 
decide STF

Hélio Sugimura  (*)     
 

A adoção da IoT no setor 
de manufatura está 
aumentando e por um 

bom motivo. Com demandas 
mais altas de personalização, 
qualidade e produção, bem 
como a crescente complexi-
dade das operações e cadeia 
logística, muitos fabricantes 
estão sendo pressionados a 
procurar formas inovadoras 
de responder aos desafios 
emergentes e permanecer 
sustentável. 

E, com os mais recentes 
desenvolvimentos em solu-
ções de IoT para manufatu-
ra, é fácil para as empresas 
avaliarem os potenciais 
benefícios de uma maior au-
tomação em suas operações. 
Segundo o estudo “Global 
Internet of Things market in 
Manufacturing - 2021/2026, 
elaborado pela consultoria 
Mordor Intelligence, esse 
segmento do mercado de 
IoT foi avaliado em US$ 
175,3 bilhões em 2020 e 
deve atingir US$ 399,08 
bilhões até 2026, crescendo 
a um CAGR de 14,76% du-
rante o período de previsão 
(2021-2026).
	 •	Integração de soluções 

oferecem mais eficiên-
cia  -  Com o número de 
sensores em rede aumen-
tando em toda a linha de 
produção, da cadeia de 
suprimentos aos produ-
tos, o setor de manufatura 
está adotando uma nova 
geração de sistemas que 
permite interações auto-

Sistemas de automação estão oferecendo maior eficiência 
energética às linhas de produção.

Pedro Ica (*)
 
A cada dia novas soluções inovadoras surgem no mer-

cado a fim de conectar pessoas e empresas. Estas ferra-
mentas tornam-se essenciais para a evolução do setor de 
marketing, que amplia seu papel estratégico ao contribuir 
efetivamente para o aumento das vendas com a utilização 
de inteligência de dados. A partir disso, o investimento 
nestes modelos tecnológicos tem sido cada vez maior. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela IBM, até 2024, 
32% das marcas utilizarão Inteligência Artificial (IA) para 
compreender as percepções de seus clientes, o que pode 
resultar em uma expansão no volume de vendas de 50%.

Certamente, a união entre tecnologia e marketing é a 
aliança perfeita na obtenção de melhores resultados. 

Com ferramentas como Data Science, Data Engineering, 
BI e Data Architecture, torna-se possível mapear cada 
cliente, seus interesses, o que ele valoriza no produto da 
empresa e, ainda, quais os melhores momentos e a maneira 
mais efetiva de impactá-lo. Além disso, é possível identifi-
car em um banco de dados quais os clientes que fizeram 
compras recentes, quais são os mais frequentes e quais 
deles entregam um ticket médio maior para a companhia.

Desta forma, a inteligência de dados é capaz de entregar 
estatísticas e aprendizados que promovem ao setor de 
marketing maior assertividade em suas entregas. Con-
sequentemente, a tecnologia possibilita a otimização de 
todos os canais de vendas, para que os clientes tornem-se 
mais acessíveis e as compras mais rápidas e inteligentes. 
De um modo geral, as possibilidade geradas a partir do 
investimento nestas tecnologias tem o poder de reduzir 
o custo de aquisição do cliente.

Bem como otimizar a compra de mídia, e melhorar a ex-
periência dos canais de compra, além de auxiliar em toda a 
cadeia de suprimentos da empresa, uma vez que, sabendo 
exatamente aquilo que será vendido e pra quem, é possível 
dimensionar a equipe e a estrutura da companhia para 
realizar determinadas vendas e contribuir, por exemplo, 
para o dimensionamento de estoques. Vale ressaltar que 
a transformação digital em uma empresa nasce primeiro 
com a cultura, depois a estruturação de dados condizente 
com aquela cultura e, por último, a entrega dos insights 
e a realização das ações. 

Assim, os resultados são consequência dessas etapas. 
No entanto, grande parte das companhias encontram-se 
em um momento delicado. A visão efêmera de resolver 
problemas a curto prazo, escassez de mão de obra e a falta 
de cultura dos gestores em relação a criar uma estrutura 
e uma arquitetura de dados para aquilo que precisam 

Os impactos da IoT 
na indústria de manufatura
Com os mais recentes desenvolvimentos em soluções de IoT para manufatura, é fácil para as empresas 
avaliarem os potenciais benefícios de uma maior automação em suas operações

dos limites que podem levar 
a um possível defeito do 
produto, uma solução de 
monitoramento de quali-
dade identifica a origem 
de um problema, aciona 
um alerta e recomenda 
uma ação de mitigação 
para consertar ou ajustar 
a máquina e minimizar a 
produção de produtos de 
baixa qualidade.

  E não podemos deixar de 
citar o uso da IoT na manu-
tenção preventiva, aplicada 
na fabricação para garantir 
o uso adequado dos ativos, 
prolongar a vida útil do 
equipamento, melhorar a 
confiabilidade e fornecer 
o melhor retorno sobre os 
ativos.

	 •	Como implementar  -  Ao 
ver os cenários desafia-
dores, fica sempre a per-
gunta de como e quando 
implementar melhorias na 
produção, rumo à transfor-
mação digital. Pensando 
nisso, a Mitsubishi Electric 
desenvolveu baseada em 
experiências nas próprias 
fábricas, a metodologia 
SMKL (Smart Manufac-
turing Kaizen Level) que 
auxilia as equipes em como 
iniciar e priorizar as ativi-
dades de implementação 
de transformação digital e 
suas tecnologias habilita-
doras.

  A metodologia baseada 
em KPIs e retorno sobre 
investimento (ROI) é uma 
poderosa ferramenta para 
que as empresas possam 
caminhar nesta jornada.

(*) - É gerente de marketing da 
Mitsubishi Electric.

máticas e em tempo real 
entre máquinas, sistemas e 
ativos. Sistemas de automa-
ção estão oferecendo maior 
eficiência energética às 
linhas de produção, maior 
precisão e confiabilidade 
aos processos, reduzindo 
custos e aumentando a 
produtividade.

  Esse crescimento e moder-
nização do setor de manu-
fatura passa pela adoção 
de máquinas e sistemas 
automatizados. A IoT é o ca-
minho para a Indústria 4.0 
e a transformação digital, 
ajudando a conectar ativos 
críticos, extrair dados e 
melhorar as operações da 
fábrica.

	 •	O monitoramento de 
processos  -  Monitora-
mento da utilização da 
máquina começa com a 
extração de dados rele-
vantes sobre os parâmetros 
operacionais como, por 
exemplo, tempo de exe-
cução, velocidade real de 
operação, saída do produto 

etc., com sensores, redes in-
dustriais, sistemas SCADA, 
entre outros.

  Os dados são coletados em 
tempo real e transmitidos 
para a nuvem para proces-
samento. A nuvem agrega 
os dados e os desenvolve 
em insights informativos 
sobre KPIs de utilização de 
equipamentos (tempo de 
configuração e ajuste, gasto 
energético, inatividade e 
pequenas paradas etc.). 
Depois que os dados são 
analisados, os resultados 
são visualizados e exibidos 
por meio de dashboards.

  Já para monitorar a qualida-
de do processo produtivo, 
parâmetros como cali-
bração de equipamentos, 
condições da máquina 
(velocidade, vibração etc.) 
e condições ambientais 
(temperatura, umidade 
etc.) são avaliados para 
identificar quando ultra-
passam os limites normais. 

  Se as leituras do sensor 
estiverem se aproximando 
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A inteligência de dados para 
o desenvolvimento do marketing

Transformação começa com as mudanças de hábitos dentro da 
organização, com objetivo de tomar decisões baseadas em dados 

e não mais em intuição.

Violka08_CANVA

resolver a médio e a longo prazo, criam uma barreira 
para o desenvolvimento dos negócios. Além disso, a falta 
de líderes dentro das equipes de dados também é um 
obstáculo para o mercado. 

Atualmente, diversas empresas contratam cientistas e 
engenheiros de dados para cumprir as funções de gestor 
e líder de equipe. Entretanto, um cientista ou engenheiro 
de dados não será, necessariamente, um bom gestor. Desta 
forma, é necessário incluir profissionais que tenham ex-
periência, não só em implementar a arquitetura de dados, 
mas em criar uma cultura e motivar a equipe a otimizar 
e respeitar esta estrutura.

Neste sentido, é essencial que o mercado destine es-
forços para formar líderes, sejam eles gestores de RH, de 
suprimentos ou de marketing. Isto porque, é necessário 
entender não apenas a importância de se utilizar os dados, 
mas, também, de conduzir a equipe neste mesmo sentindo, 
a fim de tornar as tomadas de decisão ainda mais efetivas.

No atual cenário, diversas empresas estão se preparando 
para a tecnologia de dados, mas ela ainda é trabalhada 
como backoffice e não de maneira estratégica. Diante disto, 
esta transformação começa com as mudanças de hábitos 
dentro da organização, com objetivo de tomar decisões 
baseadas em dados e não mais em intuição, criando uma 
cultura inovadora, com investimentos assertivos e em 
serviços e tecnologias adequadas.

(*) - É CRO and founder da HartB, startup brasileira referência em Inteligência 
Artificial, Internet das Coisas e análise de dados massivos 

(https://hartbgroup.com/). 

Para empreender basta 
uma ideia inovadora, correto? 
Errado! A ideia do negócio 
é apenas o começo. Para 
obter sucesso na jornada 
empreendedora é preciso ter 
uma boa gestão e investir em 
ferramentas adequadas para 
o dia a dia da equipe que irá 
manuseá-las. 

Uma boa gestão inclui, 
além da frente de caixa, uma 
retaguarda bem estabeleci-
da. “Isso significa que, além 
de contabilizar as vendas, é 
preciso alimentar um sistema 
com muitas outras infor-
mações para, após análise, 
definir se o estabelecimento 
ou negócio teve lucro ou 
não”, explica Aline Godoy, 
especialista em sistemas 
de gestão da VA Gestão de 
Negócios.

Seja uma planilha de Ex-
cel, um sistema simples ou 
personalizado, o importante 
é que ele seja prático e caiba 
na rotina dos funcionários 
que o utilizarão, ressalta a 
especialista. “Não adianta 

investir em uma ferramenta 
supercomplexa e rebuscada 
e não conseguir manter cons-
tância na inserção dos dados. 
É preciso ter disciplina e não 
falhar na hora de cadastrar as 
informações”. 

“Nessa planilha ou ferra-
menta, o gestor deverá incluir 
os custos para produção, 
embalagens, gastos com 
operação, marketing, entre 
outras despesas. Também 
deverá ter um espaço para 
anotar as vendas por período. 
A partir da análise desses 
dados, obtém-se o resultado 
da empresa”, explica Aline.

“Por isso é importante que 
se tenha o máximo de con-
trole das informações que 
serão inseridas, para que essa 
avaliação seja mais assertiva 
possível e, caso o negócio 
não esteja tendo lucro, seja 
possível recalcular a rota de 
forma eficiente, visto que será 
possível verificar quais estão 
sendo os prejuízos”, conclui. 
Fonte: (https://vagestaode-
negocios.com/).

Empreendedorismo: principal 
erro é não investir em gestão

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br
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