
CETEC EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/MF nº 07.761.676/0001-47 - NIRE 35.300.327.454

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas do CETEC Educacional S.A. (“Companhia”) a se reu-
nirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 21 de dezembro de 2011, às 19 horas, na sede 
da Companhia, na Avenida Doutor Nelson D´Avila, 389, Centro, CEP 12.245-030, no Município de 
São José dos Campos, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Alteração do Art.
2º do estatuto com alteração do endereço da matriz da companhia para Av. Barão do Rio Branco, 
882, Sala 1, Jardim Esplanada, Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo; (ii) Ratifi-
cação da nomeação dos peritos avaliadores responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação 
da parcela do patrimônio líquido da Companhia a ser cindida (“Laudo de Avaliação”) e vertida 
para sociedade detida pelos mesmos acionistas da Companhia (“Cisão Parcial”); (iii) Aprovação 
das condições constantes do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia, com Versão 
da Parcela Cindida de seu Acervo Patrimonial para sociedade detida pelos mesmos acionistas da 
Companhia, o qual foi elaborado com base nos artigos 224 e 225 da Lei n.º 6.404/76; (iv) Aprovação 
do Laudo de Avaliação; (v) Aprovação da Cisão Parcial; (vi) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia, de modo a refletir a redução de seu capital social em decorrência da Cisão Parcial, 
dos atuais R$ 1.452.148,89 para R$ 1.069.306,65, sendo uma redução, portanto, de R$ 382.842,24;
e (vii) Autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários 
à efetivação da referida Cisão Parcial e das demais deliberações propostas. As informações e docu-
mentos que instruem a proposta de Cisão Parcial estão disponíveis na sede social da Companhia.

São José dos Campos, 13 de dezembro de 2011.
Luiz Carlos Pêgas - Presidente do Conselho de Administração

Gestores do varejo

Ministério da
Fazenda

O IRB-Brasil Re comunica aos seus clientes e parceiros de negócios que obteve 
a classificação de risco A- (excelente), atribuída pela agência internacional A.M.
Best, especializada em análise de empresas ligadas aos segmentos de seguro e
resseguro. O resultado dessa avaliação consolida uma importante conquista na
história do maior ressegurador da América Latina.
Agradecemos a todos que participaram da construção deste novo caminho.

IRB-Brasil Resseguros S.A.

COMUNICADO AO MERCADO

Prefeituraadia licitaçãodeagências

O fator humano se tornou o maior diferencial competiti-
vo nas empresas dos anos 2000. Aliado ao conhecimen-
to, informação e tecnologia, nunca se deu tanta ênfase
ao “lado pessoal” ou humano dos trabalhadores como
agora. A valorização e reconhecimento fazem com que
os gestores de compras e vendas tenham que ter maior
comprometimento com o trabalho e, principalmente,
com sua formação e saúde pessoal.

Dentro dessa ótica moderna, ter capacidade de ges-
tão de pessoas é essencial para que compradores e ven-
dedores possam comprar, vender e gerenciar seus res-
pectivos produtos e marcas. Eles precisam ser líderes
para organizar e alinhar projetos e ações mercadológi-
cas junto com seus colaboradores internos, como: mar-
keting, logística e financeiro, entre outros.

Com isso, o perfil do negociador atual, com o novo ce-
nário da economia, precisa ser ao mesmo tempo genera-
lista, especialista e realista. Além disso, o negociador ne-
cessita ser cada vez mais empreendedor e se atualizar
constantemente. Deve ser, acima de tudo, ético, mas,
num cenário competitivo, deve ser rápido, agressivo e

não pode ter medo de
errar. E, principalmen-
te, tem que: gostar do
que faz! Os fatos rele-
vantes que podemos
chamar de “três fases
dos vendedores” são:
Fase 1 - de 1950 a 1970:
Os vendedores eram
treinados apenas para
persuadir o cliente a
comprar determinado
produto. Fase 2 - de
1971 a 2000: surge a es-
tratégia de aconselhar o
cliente, fazendo uso de
questionários para re-
gistrar as preocupações
dele. Fase 3 - de 2001

em diante: o vendedor age como fonte de vantagem de
negócios; passa a ser um estrategista de vendas para o
cliente e sua empresa ao mesmo tempo.

Do outro lado da moeda, estão os compradores ou ges-
tores comercias. Abaixo vamos ver as “três fases dos
compradores” no Brasil: Fase 1 - antes do Plano Real em
1994: não existiam negociadores nessa época no varejo.
O comprador não conseguia fazer negociação planejada
com o mercado em que a inflação, por exemplo, no ano
1989 foi de 1.630%, e, um ano antes do Plano Real, em
1993, foi de 2.490%! O comprador dessa época é chama-
do de "receptador de tabela”, porque todos os dias os
preços mudavam e ele era obrigado a receber das indús-
trias os novos preços e digitá-los em seu respectivo sis-
tema financeiro e de informática. Fase 2 - de 1995 a
2000: nessa nova fase brasileira foram criados novos
modelos de compras devido à exigência e demandas do
consumidor; O consumidor ficou intolerante! Fase 3 -
início do século 21: o comprador foi obrigado a ter for-
mação profissional, entender de “supply chain”, fazer
pesquisas de mercado, saber precificar seus produtos
corretamente, desenvolver “marcas” próprias, gerir
seu negócio com eficiência, e, principalmente, teve que
fazer planejamento e criar metas e objetivos. ■

criatividade@brasileconomico.com.br

Divulgação

XBoxmostra
poderespecial

O canal da Oi mostra
um documentário inédito
no Youtube, quemostra o
poder de transformação dos
serviços de Telecom na vida
dos brasileiros e como esses
serviços alavancam um pilar
importantedasustentabilidade,
o empreendedorismo.
O filme "É logo ali", gravado
emMinas Gerais, Roraima e
Amazonas e foi produzido
pela Oi durante o ano de 2011.

Começou a veicular nesta
semana o último filme da
campanha comemorativa
dos 150 anos da Caixa. Esse
último filme da campanha
mostra uma história real,
em que uma criança solicita
ao empregado da instituição
para que tome conta do
seu avião, ambientado no
Natal da década de 1960.
Este filme é assinado
pela BorghiErh/Lowe.

Oi mostra filme
noYoutube

Caixa finaliza
campanha

PREGÃO ELETRÔNICO N° 5104/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(Adoçante) 
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, 
nos dias úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das proposições de preços  até às  10:00 horas do dia 
11/01/2012, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponi-
bilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 
horas do dia 11/01/2012, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou 
Fax (21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

PREGÃO ELETRÔNICO N° 5047/2011
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(Conservas) 
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, 
nos dias úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das proposições de preços  até às  10:00 horas do dia 
12/01/2012, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponi-
bilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 
horas do dia 12/01/2012, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou 
Fax (21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

Dando continuidade à
campanha de lançamento
do Xbox 360 no Brasil,
a Microsoft lança anúncios,
criados pela WMcCann,
mostrando personagens de
jogos famosos incorporados
à silhueta de jogadores
reais.Segundo a WMcCann,
a ideia é mostrar que,
ao jogar o videogame,
é possível ser super-herói.

ROBERTO
NASCIMENTO
A. DE OLIVEIRA
Professor do Núcleo de
Estudos do Varejo da ESPM-SP

PREGÃO ELETRÔNICO N° 5105/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Fermento, 
Castanha de Caju,  Uvas Passas) 
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, 
nos dias úteis, no COMRJ. 
a) Recebimento das proposições de preços  até às  10:00 horas do dia 
09/01/2012, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponi-
bilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 
horas do dia 09/01/2012, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou 
Fax (21) 2101-0815
Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA
NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

“Superar as
expectativas dos
consumidores”.
Com esse lema,
Sam Walton criou a
maior empresa do
mundo, o Walmart,
perpetuando de
forma saudável
e rentável
seu negócio

A Prefeitura de São Paulo adiou processo de licitação de agências
de propaganda, que teria início ontem com o credenciamento
e o recebimento dos envelopes com propostas das candidatas
interessadas em disputar a verba anual de R$ 100 milhões.
O processo escolheria duas agências , que atualmente são a Nova/sb
e Lua Branca. O motivo para o adiamento seriam mudanças na Nova
Lei de Licitação do Ministério Público, segundo o site Propmark.

LEIA E ASSINE 

0800 021 0118 (São Paulo e demais localidades)
e (21) 3878-9100 (Capital do RJ) 

assinatura@brasileconomico.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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