
Dentro de três anos, o Brasil de-
ve se tornar a maior subsidiária
da GoIntegro, empresa argenti-
na que desenvolve sistemas de
incentivo para funcionários.
“Acreditamos que 45% do nos-
so faturamento virá do Brasil”,
afirma Germán Dyzenchauz,
presidente da empresa. Hoje, a
operação local, inaugurada há
dois anos, representa 20% das
receitas e atende clientes como
Pepsico e Kimberly-Clark.

Os serviços oferecidos pela
GoIntegro são sistemas para au-
xiliar os departamentos de Re-
cursos Humanos a aumentarem
o engajamento dos funcioná-

rios, como redes sociais corpora-
tivas e grupos de desconto espe-
cíficos para funcionários.

Hoje, a maioria dos clientes
da GoIntegro no Brasil são gran-
des empresas, sobretudo multi-
nacionais. O porte dessas em-
presas é um dos segredos para a
subsidiária brasileira ter con-
quistado tanta importância em
tão pouco tempo. O fato de o
país ser a base do comando de
muitas empresas para toda a
América Latina também favore-
ceu, já que o escritório brasilei-
ro da GoIntegro acaba desenvol-
vendo ações para serem aplica-
das em diversos países do conti-
nente. “O tamanho dos clientes
acaba resultando em alguns de-
safios também. A rede de des-
contos, por exemplo, precisa
ser muito maior aqui”, afirma
Thiago Gonçalves, diretor da
GoIntegro no Brasil. No país,

existem lojas conveniadas para
o sistema de descontos em 200
cidades, enquanto em outros
países há apenas em 2 ou 3 loca-
lidades. “A economia aqui é
muito mais descentralizada”,
diz Gonçalves.

Para atingir as metas de cres-
cimento esperadas pela matriz,
o escritório brasileiro da GoInte-
gro também terá que se abrir pa-
ra outros tipos de clientes, que
ainda não atende. “Temos olha-
do com atenção para as peque-
nas empresas, que têm muitas
demandas por sistemas de RH”,
diz Dyzenchauz. O mercado bra-
sileiro de pequenas e médias
empresas é composto por mais
de 5 milhões de companhias.

Nascida na crise
Dyzenchauz é um argentino típi-
co, com um corte do cabelo um
pouco comprido para o gosto
brasileiro e apaixonado pelo Bo-
ca Juniors. Apesar disso, um
dos momentos mais tristes da
história do país, a crise de 2002,
é lembrada com menos amar-
gor por ele. Foi nessa época que
surgiu a GoIntegro. “A situação
do país fez com que as empresas
precisassem encontrar um jeito
para manter a equipe engaja-
da”, afirma. De lá para cá foram
abertos escritórios em 7 países,
todos na América Latina. "A
ideia é manter o foco no conti-
nente", diz Dyzenchauz. Em
breve, deve ser inaugurada uma
filial no México. ■
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Pearson colocará FT à venda por US$ 1,6 bi

A Pearson Plc deve passar a estudar com mais afinco as ofertas
recebidas para vender o jornal Financial Times, uma forma da
empresa focar em seu negócio de educação, que apresenta o maior
crescimento dentro da companhia. De acordo com fontes, o jornal
pode ser colocado à venda por cerca de US$ 1,6 bilhão. Atualmente,
os produtos com a marca Financial Times são responsáveis
por 8% das vendas do grupo e por 12% do lucro. Bloomberg

Com grandes clientes,
GoIntegro mira PMEs

Chris Ratcliffe/Bloomberg

Rodrigo Capote

Argentina desenvolvedora de
sistemas para RH tem crescido
com atendimento a múltis
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UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A
CNPJ N° 30.094.114/0001-09 - NIRE N° 33.3.0026914-2

ATADE REUNIÃO DADIRETORIA REALIZADAEM 10 DE SETEMBRO DE 2012. 1 -
Data, Horário e Local: Em 10/09/2012, às 10h, na sede social, localizada na Cidade de
Niterói/RJ,naAv.ViscondedoRioBranco,nº511,Comp.401,parte,Centro.2-Presença:
Presença de todos os Diretores. 3.- Mesa: Presidente: Sr. Robson Rodrigues Gouvêa,
Secretária: Srª. Mariana Rosas Atherino. 4.- Ordem do Dia e Deliberação Aprovada
porUnanimidade: I)Decisãopelaabertura/constituiçãodasFiliais/Lojasnosendereços
abaixodescritos,comcapitalsocialdeR$100.000,00(cemmil reais)cadauma, reduzindo-
seovalor correspondentedecapital social destinadoàmatrizdestasociedade: -DaFilial/
Loja localizada na Rua Ribeiro deAlmeida, s/n, Quadra 0, Lote 6-A, Centro, Maricá/RJ,
CEP:24900-885.–DaFilial/Loja localizadanaRodoviaBr101,esquinacomAv.Cerejeiras,
Bairro Movelar Linhares/ES, CEP: 29906-014. 5.- Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Reunião de Diretoria após a lavratura da presente ata que, lida e
votada, foi aprovada e assinada pela totalidade dos Diretores. Niterói (RJ), 10/09/2012.
Assinaturas: Presidente: Robson Rodrigues Gouvêa; Secretário: Fernando Gomes
Labanca. Diretores: Robson RodriguesGouvêa, FernandoGomes Labanca, Guilherme
Soares Bastos, Mariana Rosas Atherino, Marco Aurélio Carrascoza, Carlos Eduardo
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no livro próprio. Mariana Rosas Atherino – Secretária. Arquivada na JUCERJA sob o nº
00002390755 em 27/09/2012 – Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A
CNPJ: 30.094.114/0001-09 - NIRE: 33.3.0026914-2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE
SETEMBRO DE 2012. 1- Data, Horário e Local: Em 10/09/2012, às 09h, na sede
social da Sociedade, na Cidade de Niterói/RJ, na Avenida Visconde do Rio Branco, nº
511, 4º andar, Comp. 401, parte, e 5º andar, Comp. 501, parte, Centro. 2- Presença:
Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.
3- Mesa: Presidente: Sr. Robson Rodrigues Gouvêa, Secretário: Sr. Fernando Gomes
Labanca. 4- Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I) Autori-
zação para Diretoria para abertura/constituição das Filiais/Lojas nos endereços abaixo
descritos, com capital social de R$100.000,00 (cem mil reais) cada uma, reduzindo o
valor correspondente do capital social destinado à matriz desta sociedade: - Da Filial/
Loja localizada na Rua Ribeiro deAlmeida, s/n, Quadra 0, Lote 6-A, Centro, Maricá/RJ,
CEP: 24900-885. - Da Filial/Loja localizada na Rodovia Br 101, esquina com Av. Cere-
jeiras, Bairro Movelar Linhares/ES, CEP: 29906-014. 5 -Encerramento da Sessão:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, como ninguém a solicitou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa
a assembléia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente - Rob-
son Rodrigues Gouvêa; Secretário - Fernando Gomes Labanca; Conselheiros: Rob-
son Rodrigues Gouvêa, Emerson Rodrigues Gouvêa, José Antônio Mourão, Carlos
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banca – Secretário. Arquivada na JUCERJA sob o nº 00002390780 em 27/09/2012
– Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A
CNPJ N° 30.094.114/0001-09 - NIRE N° 33.3.0026914-2

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2012.
1.- Data, Horário e local: Em 04/09/2012, às 8 horas, na sede social, localizada na
Cidade de Niterói/RJ, na Av. Visconde do Rio Branco, nº 511, Comp. 401, parte,
Centro. 2.- Presença: Presença de todos os Diretores. 3.- Mesa: Presidente: Sr.
Robson Rodrigues Gouvêa, Secretária: Sr. Mariana Rosas Atherino. 4.- Ordem do
Dia e Deliberação Aprovada por Unanimidade: I) Decisão pela re-ratificação do
endereço da Filial/Loja localizada na Rodovia do Sol, nº 5000, Jockey de Itaparica,
Vila Velha/ES, CEP: 29103-900, constituída em 18/06/2012, através da Ata de
Reunião de Diretoria registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
sob o nº 00-2012/233252-0, passando a constar da forma que segue: Rodovia do
Sol, nº 5000, Jockey de ltaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29103-800. II) Decisão pela
re-ratificação do endereço da Filial/Loja localizada na Av. República do Libano, nº
251, Pina, Recife/PE, CEP: 51110-160, constituída em 18/06/2012, através da Ata
de Reunião de Diretoria registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
sob o nº 00-2012/233252-0, passando a constar da forma que segue: Av. República
do Líbano, nº 251, Lj. 1050, SC 114, Piso L1, Pina. Recife/PE, CEP: 51110-160.
5.- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião de Diretoria
após a lavratura da presente ata que, lida e votada, foi aprovada e assinada pela
totalidade dos Diretores. Niteirói (RJ), 04/09/2012. Assinaturas: Presidente: Robson
Rodrigues Gouvêa; Secretário: Fernando Gomes Labanca. Diretores: Robson
Rodrigues Gouvêa, Fernando Gomes Labanca, Guilherme Soares Bastos, Mariana
Rosas Atherino, Marco Aurélio Carrascoza, Carlos Eduardo Brunini Alves Silva,
Sérgio Griffel e Roberto Rangel Lima Júnior. Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada no livro próprio. Mariana Rosas Atherino – Secretária. Arquivada na Jucerja
sob o nº 00002386699 em 19/09/2012 – Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br

O QUE É Fornecedora de sistemas para a área
de recursos humanos

PRINCIPAIS PRODUTOS Rede social corporativa e programas de incentivo

NÚMERO DE OPERAÇÕES 7 países da América Latina

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL
NAS RECEITAS

20%

Pepsico, Monsanto, Kimberly-Clark, ArcorPRINCIPAIS CLIENTES NO BRASIL

NEGÓCIO DE GENTE Perfil da GoIntegro

Fonte: empresa

UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A
CNPJ: 30.094.114/0001-09 - NIRE: 33.3.0026914-2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE
AGOSTO DE 2012. 1· Data, Horário e Local: Em 13/08/2012, às 09h, na sede social
da Sociedade, na Cidade de Niterói/RJ, na Avenida Visconde do Rio Branco, nº 511, 4°
andar, Comp. 401, parte, e 5° andar. Comp. 501, parte, Centro. 2- Presença: Presen-
ça da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. 3-Mesa:
Presidente: Sr. Robson Rodrigues Gouvêa, Secretário: Sr. Fernando Gomes Laban-
ca. 4 - Fica deliberada e aprovada, sem qualquer ressalva ou emenda, a seguinte
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no subitem (i), (ii) e (iii) do Item 3 e do Item 4, da Escritura Declaratória “Termo de Res-
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do aos membros da diretoria, previsto no Item 3.2, da Escritura Declaratória “Termo de
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de Janeiro, em 24/06/2009, sob o nº 00001922918. 4.3 - Implementação dos benefí-
cios abaixo listados, em vigor desde 2009, inclusive conforme Plano de Bônus Diferido
da Companhia, arquivada na sede desta. (i) Poderá conceder crédito, em favor dos
colaboradores elegíveis, anualmente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
valor percebido no Plano de Participação nos Resultados (“PPR”) do exercício anual,
acrescido de parcela concedida discricionariamente pelo Conselho de Administração;
(ii) O resgate do referido crédito, depositado em conta virtual e corrigido conforme item
4.1 do Plano de Bônus Diferido, somente poderá ser exercido após decorrido o prazo
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o colaborador direito ao bônus em referência em caso de desligamento, por iniciativa
própria deste ou justa causa. (iv) Em caso de desligamento por iniciativa da Compan-
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meses trabalhados, considerando-se apenas anos completos para aplicação do índice
de correção dos valores em maturação. 5 - Encerramento da Sessão: Nada mais ha-
vendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
como ninguém a solicitou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia
pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida,
aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente - Robson Rodrigues
Gouvêa; Secretário - Fernando Gomes Labanca; Conselheiros: Robson Rodrigues
Gouvêa, Emerson Rodrigues Gouvêa, José Antônio Mourão, Carlos Daniel Rizzo da
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Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2012,  Empresas, p. 25.




