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PEDRO ROBERTO GARCIA - Leiloeiro Ofi cial • FONE (11) : 6161-2073 •www.garcialeiloes.lel.br

130 VEÍCULOS SENDO: 06 0KM, 80 SINISTRADO, 20 FURTO, 25 SUCATAS, 5 FINANCIAMENTO E 5 UTILITÁRIOS

LEILÃO DIA 05/04/2007 ÀS 11H00
AV. ALMIRANTE DELAMARE nº 2859 - VL. HELIÓPOLIS
Visitação, Confi rmação dos veículos no mesmo dia a partir das 8h00

TOYOTA: �3 NOVA HILUX SRV 3.0 4X4
�NOVA RAV-4 2.4 16V

FORD: �NOVO FIESTA HT 1.0.
VW: �13.180 CONSTELLATION

FIAT: �BRAVA �MAREA �PALIO �SIENA �STILO �UNO. FORD: �COURIER �ESCORT �FIESTA �FOCUS �KA. GM: �ASTRA �CELTA �CORSA 
�MONZA �OMEGA �S-10 �VECTRA. IMPORTADOS: �M.BENZ CLK 320 CABRIOLET (99)
�PASSAT VARIANT TURBO BLINDADO �COROLLA XL-I �CIVIC LX �206 SELECTION �306 
XS �CLIO RT �CLASSE A �PICASSO GXS �XANTIA GLX. VW: �EUROVAN �FOX �GOL��GOLF 
�PARATI �POLO �SANTANA �SAVEIRO. ENCHENTE/FURTO / FINANCIAMENTO: �A3 1.8 4P 
�COROLLA XEI 1.8 �XSARA BREAK GLX �BRAVA ELX �SIENA ELX 1.3 �TEMPRA 2.0 �UNO 
EX �GOL 1.0 �206 1.6 �VECTRA GL �CORSA LIFE 1.0 �ENTRE OUTROS.

ZERO KM:

LEILÃO DIA 03/04/07 ÀS 9 HORAS
LOCAL: AV. NICOLAS BOER, Nº 260 Barra Funda/SP

PÁTIO MARQUES SÃO VICENTE

PÁTIOS: 300 motos Pátio Marques São Vicente, * 120 autos Pátio Av. Pres. Wilson nº 6752, * 50 autos Pátio Vila
Maria, Av. Morvan Dias Figueiredo, 4897, * demais Pátios autos, motores e motos - R. Leonel Gama Beles, s/nº Vl
Joaniza, * R Hermínio Lemos, 70 Cambuci, * Av Ragueb Chofi, 7777 S Matheus, * Estrada Du Val Novo, 1000
Cajamar.
VISITAÇÃO DIAS 30/03 E 02/04. Veículos apreendidos pelo Detran/SP, edital 272/06, serão vendidos no estado que
se encontram, como sucata sem direito a documentação. Pagamento à vista + 5% comissão leiloeiro.

APROX. 500 LOTES: 300 MOTOS E 200 AUTOMÓVEIS

Leiloeiro Oficial César José de Carvalho JUCESP 638 - INF. FONE (16) 3727-4044  SITE www.cesarleiloes.com.br

LEILÕES

EDIFICAÇÃO COML
400m2 a/c, terreno 680m2, Lon-
drina/PR. “Inicial” R$ 550.000,00
www.lei loesjudiciais.com.br
☎ 0800-707-9272

FAZENDA 164HA / BR 452
divs. benfs. Itumbiara/GO. “Inicial”
R$ 506.250,00☎ 08007079272
www.leiloesjudiciais.com.br

FAZENDA 778 HA, 02 CASAS
galpão e mangueira, Sengés/PR.
“Inicial” R$ 3.336.508,00 Site:
www.lei loesjudiciais.com.br
☎ 0800-707-9272

GRANDE IMÓVEL 1.075M2

(Parte ideal), c/ arquibancada
inacabada 140m2, Campo Gran-
de/MS. “Inicial” R$ 284.783,00
www.lei loesjudiciais.com.br
☎ 0800-707-9272

LEILÕES

IMÓVEL COMERCIAL
800m2 a/c, terreno 758m2, Sen-
gés/PR. “Inicial” R$ 365.008,00
www.lei loesjudiciais.com.br
☎ 0800-707-9272

IMÓVEL P/ LATICÍNIO
divs. benfs., 4.036m2 a/c., terre-
no 15.000m². Bandeirantes/MS.
“Inicial” R$ 411.200,00 Site:
www.lei loesjudiciais.com.br
☎ 0800-707-9272

LEILÃO DE PREFEITURAS
Máquinas, veículos, caminhões,
vans e sucatas. Visite nosso site:
www.minasgeraisleiloes.com.br
Fernando Caetano ☎ (37)3243-
6174 JUCEMG 445

LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEIS
www.leilaocentral.com.br

oportunidadesnegocios& Serviço ao leitor de empréstimos e investimentos
Dicas para fazer um bom negócio

✓ Antes de solicitar um empréstimo, verificar a idoneidade de quem está
oferecendo, solicitando documentos pessoais do fornecedor

✓ Documentar a transação através de contrato com firma reconhecida

✓ O contrato deve conter a taxa de juros e a forma de devolução do empréstimo

✓ Forneça seus dados apenas pessoalmente

✓ Faça a transação apenas pessoalmente

✓ Evite documentos encaminhados via fax, eles podem ser frios

✓ Não adiante nenhum valor

Para anunciar nos classificados que funcionam 
vá a uma de nossas lojas.

2a

Loja
Iguatemi

Shopping Iguatemi, loja 1AO4 - Térreo
Tel.: (11) 3815-3523
Fax: (11) 3814-0120

Horário de atendimento:
a Sáb.: das 10 às 22 horas

Domingo: das 14 às 20 horas
balcao.iguatemi@grupoestado.com.br

2a a 5a

Loja
Limão

Av. Prof. Celestino Bourroul, 100 
Tel.: (11) 3856-2139
Fax: (11) 3856-2852

Horário de atendimento:
: das 8:30 às 19 horas

Sexta-feira: das 8:30 às 20 horas
balcao.limao@grupoestado.com.br

Comaprática,capitalacustobaixo
GOVERNANÇACORPORATIVA

MANUAL–Documentodefinemissão, valoreseprocedimentos, comoorespeitoàhierarquia

Na opinião de especialista, esse é um dos benefícios para empresas de menor porte que adotam o sistema

Igor Giannasi
ESPECIAL PARA O ESTADO

Deolhonaoportunidadedeam-
pliar a participação no merca-
do de bobinas de aço carbono e
açoinox,RaimundodeSouzaLi-
ma, de 60 anos, e os filhos Mar-
celo, de 34 anos, e Márcio, de 27
anos, sócios na Sideraço Indús-
tria e Comércio de Produtos Si-
derúrgicos Ltda., localizada em
Diadema, no ABC paulista, re-
solveramquejáerahoradepro-
fissionalizaragestão daempre-
safamiliar.“Nósestamosnuma
posição em que não somos uma
empresa pequena, mas tam-
bém não somos uma grande”,

comenta Marcelo, que atua co-
mo diretor-operacional.

Depois de uma pesquisa em
busca de novas estratégias pa-
ragerironegócio,ossóciosdeci-
diram contratar um consultor
paraauxiliarnaimplantaçãodo
sistemadegovernançacorpora-
tiva no empreendimento. O ca-
soda Sideraço é um exemplo do
interesse de empresas de porte
pequeno e médio em aplicar es-
se sistema de práticas. Segun-
doadiretora-executivadoInsti-
tuto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), Heloísa
Bedicks, a consulta desse seg-
mento por informações sobre o
tema tem aumentado nos últi-
mos tempos.

Os princípios básicos da go-
vernança corporativa consis-
temnatransparência(exempli-
ficadas por práticas como audi-

toria independente e divulga-
ção de relatórios anuais), eqüi-
dade entre acionistas majoritá-
rios e minoritários, prestação
de contas e responsabilidade
corporativa. Em 1999, o IBGC
lançou o Código das Melhores
PráticasdeGovernançaCorpo-
rativa, que agora está na tercei-
ra edição, com mais de 20 mil
cópias distribuídas. O instituto
tambémministracursosespecí-
ficos voltados para pequenas e
médias empresas (veja tabela
na página ao lado).

Para Heloísa, o principal be-
nefício de adotar o sistema é o
acesso ao capital a um custo
maisbaixoquandosemostraao
banco que a empresa possui
práticasdegovernançainstituí-
das. “O risco dela perante a ins-
tituição financeira é muito me-
nor”, garante Heloísa. Outra
vantagem para as empresas fa-
miliares, segundo ela, é reduzir
possíveis conflitos entre os pa-
rentes/sócios.

O professor de Finanças do
Instituto Coppead de Adminis-
tração da Universidade Federal
doRiodeJaneiro(UFRJ),Ricar-
do Leal, considera que o sistema
de governança corporativa não
é propício a empresas muito pe-
quenasjáqueessaspráticastra-
tam das questões dos relaciona-
mentos dos acionistas entre si e
deles coma direção da empresa.
“Esse sistema só vai fazer senti-
do a partir do momento em que
você começar a admitir sócios
externos”, argumenta.

RESULTADOS
Apesar de contar com a consul-
toria há apenas cinco meses,
Marcelo, da Sideraço, diz que
os primeiros resultados já es-
tão aparecendo. “Dá pra sentir
que a coisas andam mais sozi-
nhas”,dizele.Tarefasforamde-

legadas e funções que já exis-
tiam informalmente foram ofi-
cializadas, como cargos de ge-
rência. “Tentamos sempre
usaramão-de-obraquejátínha-
mos.”

Nesse caso, a função do con-
sultor contratado por eles, Do-
mingos Ricca, especializado
em empresas familiares, é
olhartodosospontosdaempre-
sa,desde oRHaté aparte fiscal,
eapontarsoluçõessoboprisma
da governança corporativa.
“Numa empresa familiar, al-
guns procedimentos internos
às vezes são feitos por vícios. A
consultoriaserveparavocênão
agir a cada hora por instinto e

tratar aquilo com um padrão.”
As sugestões do consultor

sãoouvidas, analisadas e acata-
das – ou não. Uma das propos-
tas aceitas pelos sócios foi criar
ummanualdaempresa, trazen-
do itens como missão, valores e
procedimentos da área de re-
cursoshumanos,comoorespei-
to à hierarquia. “Era muito fácil
um funcionário ‘pular’ a estru-
tura hierárquica para resolver
um problema com o dono”, con-
ta o diretor-operacional.

Um dos pontos fundamentais
na visão de Ricca – a sucessão do
fundador da empresa (veja texto
napág.aolado)–aindanãocome-
çou a ser discutido no processo
da governança corporativa da
empresa.“Meupaiaindaémuito
ativo aqui”, afirma Marcelo.
“Mas isso vai ser pensado e dis-
cutido sim”●

Transparência e
eqüidade são
alguns dos
princípios básicos

Para professor,
sistema não serve
para empresas
muito pequenas

PATRICIA SANTOS/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 01 abril. 2007.Oportunidades, p. Co2.




